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oje rinkimus laimėjo 
socialdemokratai

Socialistai Švediją valdo 36 metus. Sekmadienį jie 

vėl laimėjo rinkimus. Parlamente vėl turės vieni daugu

mą. Komunistai teturės vos 3 atstovus.

Sekmadienį Švedijoje bu- JV. Yorke mokytojai 
vo Rikstago (atstovų rūmų) J 
rinkimai. Socialdemokratų streikuoja 
priešai pranašovo, kad ir 
Švedijoje, kaip Danijoje Nevv Yorko mokvklo
šių metų pradžioje ir Norve- pradėti darbo dėl mo-
vegrjoje prieš tris metus, so
cialistai pralaimės. Kaip ži
nom, socialdemokratai Šve
diją valdo jau 36 metus, 
pakeldami krašto gerovę i- 
ki nežinoto aukšto lygio. 
Gal pusė švedų neatsimena 
kitos valdžios
mokratų.

kytojų streiko. O mokytojai 
streikuoja ne dėl algų pri
dėjimo, bet gindami savo 
teises.

Sekmadienio rinkimų ofi
cialūs duomenvs dar neži-

M lestas. norėdamas ’’pri- 
artinti mokyklas prie tėvų, 

be socialde- sumanė įkurti rajonines mo
kyklų tarybas. Tokia Ocean 
-Brownsville taryba, kur 
daugiausia gyvena negrai ir 
portorikiečiai, atleido 10

s nė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III-jo seimo atstovai. Nuotrauka R. Kisieliaus

Maskva, negalėdama staiga 
čekų įveikti, smaugia pamažu

Maskva apsiriko, galvodama čekus staiga paklup- 

dyti. Sutikusi didelį tautos pasipriešinimą, ji juos pamažu 

smaugia pačių čekų rankomis.

Kremliaus valdovai labai Prezidentas -

nomi, bet jau žinoma, kiek baltųjy mokytojų be jokios
kokių atstovų išrinkta 6.300 
apylinkėse. Nėra dar duo
menų iš 34 aplinkių, bet jie 
rinkimų vaisių vaizdo nepa
keis.

priežasties ir 200 kitų, ku 
rie juos palaikė. Mokytojų 
Unija reikalauja juos grą
žinti, bet minėta taryba ne
sutinka. nors ir centrinė mo
kyklų taryba liepia.

Rikstage yra 233 atsto
vai, socialdemokratai jame 
turės 125, rinkimuose lai
mėję 12 naujų atstovų. Tiek 
daug atstovų socialdemo
kratai neturėjo nuo Antrojo 
pasaulinio karo metų. Kaip 
matome, visos kitos parti
jos teturės 108 atstovus, va
dinasi, socialdemokratai tu
rės net 17 atstovų persvarą, sutiks UŽpUOlėją

Sako, streikas ilgai tęsis. 
Dėl to nukenčia visai nekal
ti vaikai. Kas nors turi būti 
padaryta, kad dviem pešan
tis, trečias nenukentėtų.

Jugoslavija ginklu

Konservatorių partija tu
rės 32 atstovus (pralaimėjo 
vieną), centro partija —39 
(laimėjo 4). liberalų — 33 
(pralaimėjo 10), komunis
tai turės tik 3 atstovus, o tu
rėjo 8. Jiems pakenkė Čeko-

Aukštas Jugoslavijos ko
munistų pareigūnas pareiš
kė, kad — „mes iš anksto 
nekaltiname nieko dėl noro 
mūsų kraštą okupuoti. Bet, 
žiūrėdami į gyvenimo realy
bę, mes ruošiamės visokiem

Iš jaunimo korpuso Sovietų rašytojų
pavogė $250,000 protestas

Sekmadienį 140 televizi- Nevv Yorke suimti du I Vakarus pateko 88 so
jos stočių rodė filmą, kurio- Jaunimo korpuso tarnauto-, vietų rašytojų protestas, dėl 
je buvo vaizduojamos gat- jai, kurių vienas gaudavo t Čekoslovakijos okupavimo, 
vių riaušės demokratų kon- algos $12.000, antrasis — „Mums gėdą. kad laisvė Če 
vencijos metu Chicagoje. $10,000. koslovakijoje. naikinama
Tuo būdu majoras norėjo 1 mūsų krašto žmonių. Ji nai-
pasiteisinti dėl kaltinimų ir Jaunimo darbams orga-! dinama ir mūsų .krašte. Mū-
pavaizduoti tikrąją padėtį, i nizuoti vasaros metu iš fe- sū vadovybė pasisavino Sta 

deralinių šaltinių buvo skir- tino metodus. Mus nuolat 
ta 12 mil. dol. ir miesto dar

dol.

Chicagos meras 
kaltina radikalus

apsiriko, tikėdami greitai 
sutvarkyti“ Čekoslovakiją. 

Jie galvojo, kad, pusei mi
liono karių užėmus Čekoslo
vakiją, lengva bus rasti to
kių čekų, kurie eis tarnauti 
Maskvai, sudarys vyriausy
bę ir vykdys visus Maskvos 
įsakymus. Bet jie kvislingų 
greitai nesurado. Tada te
ko tuos pačius laisvės ir re
formų šalininkus palikti 
krašto vadovybėje, bet juos 
suvaržyti taip, kad jie savo 
rankomis pamažu sugriau
tų tai. ką buvo sukūrę.

Parlamentas jau nutarė 
grąžinti cenzūrą, bet mi
nistras pirmininkas čemik 
tikrina, kad laikraštinin
kam dar liks kritikos žodis.

Tiek prezidentas Svobo-

ne,
viceprezidentas taip

Prezidentas Johnsonas 
pasakė, kad tuo tarpu Izra
eliui nebus parduota grei
tesnių už gai-są lėktuvų, o 
kandidatas į prezidentus, 
dabartinis viceprezidentas 
Humphrey sako, kad Izrae
liui reikia tų lėktuvų par
duoti.

Trečias generolas 
negras

Iki šiol JAV tebuvo tik 
du negrai generolai: atsar
gos gen. Davis ir jo sūnus, 
dabar tarnaujantis MacMill

seka slaptoji policija. Ji ne
leidžia mums pakelti balso 
jums ginti. Nuo sausio mė 

Atsitiktinai buvo suimti' nesio mes su pavydu seka- 
tai ne galima kaltinti visos keturi asmenys, kaltinami jūsų kovą. Mes buvome 
policijos. Riaušininkų tiks- naudoję svetimą automobi- laimingi, kad nors viename 
las buvo ne tik sutrukdyti lį. Pas juos rasti padirbti če- slavų krašte yra minties, žo

Jis sakė, kad spauda ir 
televizija su radiju buvo 5 mil 
vienašališki, kad jei vienas 
policininkas „persistengė“.

džio komunistinė laisvė“ 
rašoma tame proteste.

Slovakijos įvykiai. Be visų atvejam. Kiekvienas turi ži
noti, kad Jugoslavijos už
puolikas sutiks visos tautos 
pasipriešinimą be jokių 
nuolaidų ir kad kova bus 
negailestinga tol, kol pasku
tinis kareivis apleis kraš
tą.“

Visame krašte organizuo-

tų atstovų, vienas 
nepriklausomas.

dar bus

konvenciją, bet ir sukelti kiai, kuriais buvo gaunami 
dar didesnes riaušes mieste; pinigai iš minėtų Jaunimo 
ir suniekinti esamas įstai-’j kospuso lėšų. čekiai buvo! 
gas. Majoras pasistengė išrašomi išgalvotiems as- 
tiems piktiems kairiųjų ra-1 menims ir iškeičiami Lenox Sovietų atstovas 

-----------------------gervice ir B & F bendrovių.
protestuoja

Išaikvotu pinigų, žinoma, o o ,. A • Sovietų Sąjungos amba-
nebegalima atgauti. 1 -

dikalų sumanymams užkirs
ti kelią ir užkilto. Todėl ir 
tiek daucr triukšmo kaiku- 
rioje spaudoje ir kitur.

Balsavime dalyvavo 90% 
turėjusių teisę balsuoti.

Nevrarke keleivini* trau-

Spėja, kad Nixon 
pirmauja

Rekordinės karo 
išlaidos

l sadorius Jungtinėse Tauto- 
i se pareiškė, kad Sovietų Są- 
į junga apleis Saugumo tary- 
i bą, jeigu bus grįžta svarsty- 
j ti Čekoslovakijos okupaci
jos klausimo. Tai esąs Čeko-

kiny* susidūrė su prekiniu, jam i „darbininkų vienetai
savo kraštui ginti.Sužeista 50 žmonių.

Gyventojų nuomones ap
klausinėjusių penkių jstai-• 1 , • y • • IJI Ivgu surinktais duomenimis. . . 1 , .
rinkimus laimėtų Nixonas,!nl kr.ast0 “P83“?05 biudze- 
jei tie rinkimai būtų šian-į ^6- Viso ^bo tam reikalui 
dien. Bet rinkimai bus dar! numatyta 72 bil. 200 mil. 
po 6 saaičių. Per tą laiką i dolerų. Iš tos sumos vien 
dar daug kas gyenime Rali į karui Vietname skilta apie 
pasikeisti, todėl ir lapkričio 30 bi, Vyriausybė buvo 
o d. rinkimų vaisius šiandie

», , . , slovakijos ir socialistiniųAtstovu rūmai 334 bai- kra.tų <dang rejka]as £
priėmė rekordi- niekas kitas negalįs į jį kiš

tis.
Mat, tas klausimas buvo 

iškeltas Saugumo taiyboje 
ir paliko nebaigtas spręsti.

tegalima tik spėlioti.
f- 3 i■ e

Bombardavimas
nebus sustabdy tas

Prezidentas Johnsonas, 
kalbėdamas Amerikos legi
onieriams New Orleanse,

prašiusi 4 bil. 800 mil. dol. 
daugiau.

Vietname žuvo jau
ketvirtas generolas

Helikopteriui Vietname 
sudužus, žuvo gen. Keith 
Ware. Tai jau ketvirtas

Lėktuve žuvo 
95 asmenys

Rugsėjo 11 d. į Vidurže
mio jūrą nukrito prancūzų 
lėktuvas, kuriame skrido 95 
asmenys iš Korsikos salos į 
Nice, Prancūzijoje. Jie visi 
žuvo.

da, tiek paitijos \adas Dub- oro pajėgų stovykloje. Šio- 
cek ir parlamento pinmnin- mjs dienomis į generolo 
kas Smrkovsky kartkartėm laipSnj pakeltas Frederic 
prašo visus piliečius pasi- Davidson. kuris Vietname 
tikėti jais. Jie mėgina vyk- vadovauja brigadai 
dyti tai, ką pažadėjo Mask
vai. ir tiki, kad, jos reika
lavimus patenkinus, Mask
va pašalins savo ir satelitų 
kariuomenę iš Čekoslovaki
jos žemės. Bet čekų-vokie- 
čių sienai saugoti vis vien 
bus paliktos kelios sovietui 
divizijos.

Nors čekoslovakų komu
nistai stengiasi Maskvos į- 
sakymus vykdyti, bet Mask
va vis dar nepatenkinta. Ir 
ji bus nepatenkinta tol. kol j 
patys čekai nesunaikins tai, Į 
ką buvo pradėję kurti.

Kažkas Čekoslovakijos 
padėti šitaip pavaizdavo.
Obuolį galima sugraužti, 
bet jo sėkla pasilieka, ir ji 
vėliau gali duoti naujų vai
siu. Galima buvo Čekoslo
vakiją okupuoti, bet nega
lima jos tautos laisvės troš
kimo sunaikinti. Jis nebus 
pamirštas ir patogiu laiku 
išsiverš nenugalima jėga.

Aišku, kad dabartiniai 
vadai, kuriems tenka savo 
darbo vaisius naikinti, gali 
tautoje netekti didesnio pa
sitikėjimo. Tada bus leng
viau pakeisti juos kitais, la
biau paklusniais.

Kaip bebūtu, bet Čekoslo
vakija pasirodė kietas rie
šutas net plėšriems Maskvos 
dantims perkąsti.

Dvi Prancūzijos prez. de Gaulle 
nuotraukos, padarytos jam kal
bant laikraštininkų konferenci
joje. Jis pasmerkė Sovietų Są. 
jungą už Čekoslovakijos okupa. 
riją- į

♦ * *

karalius Sohhuza II. Swaziland 
buvo Britanijos kolonija. Ji rug
sėjo 7 d. tapo nepriklausoma 
valstybė. Dabar Britanija Afri-

pasakė, kad iš \ ietnamo jav generolas, žuvęs Viet
namo kare.

Maskva ekonomiškai dar 
labiau pririšo Čekoslovaki
ja prie Sovietų Sąjungos: ji 
tieks natūralias dujas Čeko
slovakijai. geležies rūda ir Tai ne banditas, bet Swaziland
kt.. už tai. aišku, brangiai 
imdama, ir pigiai pirks če
kų prekes — vamzdžius, 
sunkvežimius ir kasdieninio

Italų komunistų vadas 
Longo kreipėsi į Varšuvos 
sutartie* kraitus, kviesda- 

1 ma* pasitraukti ii Čekoslo-

JAV kariai tegalės būti at
šaukti tik tada. kada bus

Gedulo dėl žuvusio brolio laikui Resp. ('baries Goodelll guberna- pasiekta garbinga ir pasto-
pasibaigu*. šen. Edvard Kenne- toriaus Rockefellerio paskirtas vi taika, ir niekas negali, karo lauke. gen. Alfredą! ... . . . . .
dy vėl pradėjo eiti savo parei- senatorium vieton nužudyto Ro- pasakyti, kada tokia diena. Moody Vietname ištiko šir- vak,,°* ,r Jai teises.

Be šių keturių, žuvusių

gas. čia jis kalbas su šen. Dodd. bert Kennedy. ateis. dies priepuolis, ii jis mirė. •**«««*#•«******«<>«**<*•««#**« jos įtaka yra neiibota.

vartojimo dalykus. Taip ji koje nebeturi kolonijų. Swaii- 
daro visuose kraštuose, kur land gyventojų tėra tik apie

100.006.



Pūalapta anfral

P. L B. III-jį Seimą prisiminus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Trečiasis seimas 

jau praeityje. Jo nutarimai ateityje. Tik vėliau patirsime^ i 
kiek jo darbai buvo gyvenimiški, kiek jis savo dartfats 
pastūmėjo Lietuvių Bendruomenių kultūrinę vaikįą pir- 
myn. platyn ir gilyn.

Sprendžiant iš seime padarytų nutarimų bei pasisa
kymų, jis tiesioginiai negalėjo paskatinti Lietuvių Bend
ruomenių spartesniam darbui.

Veik visi pranešimai ir iš dalies kalbos kedeno politi
kos klausimus, nepaliečiant tiesioginių, kanu ir statutinių 
Lietuvių Bendruomenių užsimojimų ir Įsipareigojimų. 
Štai net 5 valandas svarstytas reguliamino projektas ne
apsiėjo be politinių atspindžių. Suprantama, ypač šiuo 
metu. visas gyvenimas yra politikoje nugrimzdęs. Tuose 
tarptautinės politikos sūkuriuose mums visiems rūpi Lie
tuvos, visos mūsų tautos likimas. Betgi Lietuvių Bendruo
menių tiesioginis darbas via kultūros, o ne politikos 
srityje.

Siekiant didesnio darbo našumo., reikalinga geres
nio susibūrimo, didesnio susipratimo, gilesnio pareigų pa
jautimo ir glaudesnio vieningumo. Sprendžiant iš PLB 
valdybos finansinės apyskaitos, neatrodo, kad tie reika
lai būtų be didelių priekaištų.

Per penkerius metus PLB konstitucinius Įnašus su
mokėjo tik Australijos, JAV, Kanados ir Venecuelos 
Lietuvių Bendiuomer.ės. Ir tai ne visos už visus metus. 
Tų Įnašų gauta vos S3.087.05.

Seime dalyvavo šių kraštų nesumokėjusių Įnašų Lie
tuvių Bendruomenių atstovai: Anglijos. Argentinos. Pran
cūzijos, V. Vokietijos. Italijos ir X. Zelandijos. Ar tos 
Bendruomenės buvo nuo mokesčio atleistos? Jei ne. tai ar 
jų atstovavimas buvo teisėtas?

Lietuviu Bendruomenė yra teisinis asmuo, turis savo 
konstitucija. Toji konstitucija Įpareigoja jos narius mo
kėti solidarumo Įnašus, vykdyti jos tvarkomųjų organų 
nutarimus, dalyvauti rinkimuose ir tt. Jei kas tų pareigų 
nevykdo, ar toks laikytinas Bendruomenės nariu? šie ei
liniai kasdieniniai klausimai seime buvo tylomis apeiti.

Koks gali būti Bendruomenės veikimas, jeigu ji ne- • 
žino savo narių skaičiaus, jUgu jie nevykdo statute nu
matytų Įsipareigojimų, o ypač pagrindinio — nemoka so- . 
lidarumo mokesčio.

Į PLB seimų atvyko atstovai iš Įvairių valstybių, čia ' 
buvo graži proga susipažinti, pasitarti ir pasvarstyti tuos Į 
pagrindinius klausimus, nuo kurių priklauso visa veikla. 
Reikėjo seimo atstovams laikytis arčiau kasdienybės, o 
neskraidyti po aukštybių platumas.

Kanados atstovo A. Rinkūno rimtas pranešimas — 
Išeivijos kultūros ir švietimo rūpesčiai — buvo nustumtas • 
Į paskutinę vietą ir išklausytas jau priėmus nutarimus.

Tą kruopščiai paruoštą pranešimą atstovams beteko ■ 
tik išklausyti, pagirti ir apgailestauti, kad nebeliko laiko , 
jame iškeltų klausimų pasvarstyti. Pasitenkinta pasisa-: 
kymu, kad pranešimas turi būti atspausdintas ir visiems j 
išsiuntinėtas. O kaip būtų buvę naudinga seimui ji smul-» 
kiai išnagrinėti. Į

Tie ir kiti reiškiniai parodo kaikurių LB veikėjų : 
bereikalingus pasinešimus i "plačiąją politiką*4 ir nepa- • 
bojimą Bendruomenės kasdienybės reikalų. Todėl ir kyla 
abejonių, ar ateityje PLB bus pajėgi giliau tarp užsieniuo
se gyvenančių lietuvių Įgyvendinti susiklausymą, susi- 
drausminimą, padidinti pastangas lietuvybei išlaikyti ir 
prieš visas nutautėjimo pagundas atsispirti;

O tie reikalai turėtų būti svarbiausi, ir šių. siekių Įgy
vendinimu turėtų būti labiausia rūpinamasi.

J. Vlks.

Kas kitur rašoma
NORS KAILIS NAUJAS,

BET ŠIRDIS TA PATI

Darbininkas rugsėjo 4 d. 
•laidoje, išspausdinęs 1965 j 
m. lapkričio 13 d. žygio Į 
Jungtines Tautas komiteto 
Xew Yorko dienrašty pa
skelbta atvirą laišką prezi
dentui Johnsonui. rašo, kad 
tas atsišaukimas sugretino 
Čekoslovakijos okupaciją su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacija.

Kaip tada Sovietų Sąjun
ga buvo s: iri tarusi iš anksto. 
su Hitleriu pasidalinti Pa-, 
baltijj. taip 1945 m. Jaltoje 
rytų bei vidurio Europa bu-: 
vo palikta sovietų Įtakos sfe-' 
roję. New York Times pri
pažino. kad tai buvo Roose- 
velto klaida, bet ta ’riaida 
ir šiandien neatitaisyta jr 
neatšaukta. Jaltos sutartis,
rašo Darbininkas, tebegalio-! •J*- ____ _

(Valstybės sekretorius D. 
Rusk paneigė tvirtinimą, 
kad JAV paliko Sovietų Są
jungai laisvas rankas užim
ti Čekoslovakijai. JAV nėra 
sudariusi jokios sutarties Į- 
takų sferomis pasidalinti.— 
pareiškė Rusk. Pasak ji. pre
zidentas pripažino, kad mi- 
litariškai mažai ka galima 
padėti Rytų Europos valsty
bėms, nenorint pradęti karo 
su Rusija).

Ir sovietų kaltinimai a- 
nuomet Lietuvai, dabar Če
koslovakijai tie patys: ne
silaikoma sutarties...

Sovietai anuomet pasiža
dėjo nesikišti i Lietuvos vi
daus reikalus, tą pati jie ža
dėjo ir Čekoslovakijai.

"Tačiau Čekoslovakijoje, 
kaip ir Lietuvoje, pareikala
vo tuojau paleisti saugumo 
viršininką ir vidaus reikalų 
ministerj ir Į partijof*~val- 
džią priimti tuos, kurie pa-!

KELEIVIS, SO. EūSTvN

► i — z I
Nuotrauka R. Kisieliaus

PLB seimo vardu padėtas vainikas prie Lai-vė- -tatulos

Rugsėjo 1> d. bus paleistas Į erdvę šitas satelitas Intel- 
sat 3. galinga radijo transliacijos stotis, jo pagalba bus 
galima perduoti dvigubai daugiau telefoniniu pasikalbė
jimu ir televizijos. Vienu kartu bus galima perduoti 
1.200 telefoninių pasikalbėjimų ir rodyti 4 spalvotas te
levizijos transliacijas tarp Amerikos. Europos ir Azijos. 
Tokių satelitu dar bus paleista 5. Jie atsieis 32 miL dol.

DŽILAS ATVAŽIUOS 

I JAV

toliau? Tito geras drauga; 
kuri laiką net vicepreziden-, 
tas Milovan Džilas, atlikęs 
bausmę už Sovietų Sąjun- 
g s ir komunistų partijos 
kritiką savo raštuose, išėjo 
i laisvę ir gavo leidimą ši ru
deni aplankyti Britaniją ir 
JAV.

Džilas savo knygoj "Nau
joji klasė44, kuri yra išversta 
ir Į lietuvių kalbą, kritikavo 
komunistų partiją, o "Pasi
kalbėjimuos su Stalinu44 — 
8 rietu Sąjungą.

Už abi knvgas jam teko 
ilgokai pasėdėti kalėjime.

tikimi Maskvai, o atgabenti nusivylimus turėjo apmokė- 
keli šimtai enkavedistų tūks- ti skaudžiom aukom, 
tančiais pradėjo valyti Inte- Čekoslovakijos pirminin- 
lėktualus. Toks Yra sovieti- ko Smarkovskv natirtis i?a- 
nis nesikišimas44, rašo Dar- lino Įspėti iš karto tautie- 
bininkas. čius. kad mūsų kraštas da-

Tofian kartinėje tarptautinėje pa
dėtyje negali pasitikėti jo- prezidentas de Gaulle 

'Sovietiniai imperialisti- kiu kitu garantijų realumu. U^udo? konferencijoje pa
smerkė Sovietų Sąjunga dėl 
jos elgesio Čekoslovakijoje.

DE GAULLE SMERKIA 
MASKVĄ

Praeitą savaitę Prancūzi-

niki siekimai pasiliko tie pa- kaip tik savo išmintimi ir sa- 
tū, nors režimo žmonės kei- vo vienybe“.
‘T ir ke,iffR?h!Nl!*wl»i tie "faj tragiškas "moralas44 
patys — klastingos sutartys, 
jėgos smurtas, išgalvoti kal
tinimai agresijai pateisinti...
Vakaruose išgarsinta teori- ♦*♦****#*****#***»**♦#*••*•*##*♦♦♦ 
ja apie Sovietuose vykstan
čią evoliuciją laisvių link 
pasirodė mitas •••

si kartą de
puolė JAV dėl jųUaro Viet
name. bet, kaip sakyta, pa
smerkė Maskvą už Čekoslo
vakijos pavergimą ir pareiš
kė vilti, kad Maskvai nepa-

Nau josios kartos visuomet sj?eks jėga sulaikyti savo sa- 
yra tokios, kokios jų motinos Melitų.

ne tik Čekoslovakijai“, bai
giamas straipsnis.

Moralas dar vienas: Lie
tuva turėjo eiti iš vilties i 
vilti ir nusivilti — nusivilti 
Atlanto chartos pažadais, 
nusivilti J. Tautų charta, nu
sivilti J. Tautų skelbtu ko

, • • * i . Čekoslovakijos vienybė irbuvo. Drąsini, motėm ■«» Europos tautu vieningi Ce- 
yra daug reikšmingesnis koslovakijos užpuolimo pa-
tautos kraujui, nefu vyra. r?^'’ W ’? P°‘

litika. kun siekia kiekvienos 
valstybės nepriklausomybės.Vydūnas

lonizacijos naikinimu; tuos................................. ,«........  yra teisinga.

Nr. 37. 1963 m. ut-ėjo li

, Juodoji Jėga* veržiasi į bažnyčias
Nėgių judėjimas, pasi-'.su tuo yra susijusios :r baž- 

' reiškiąs demonstracijomis ir nyčios finansinės problemos, 
riaušėmis, kuriomis esą šie- nes negrai nelinkę dalintis 
kiama lygių teisių su baltai- surinktais pinigais su baltai- 

. siais politiniame ir ekono- siais. Yra ir tokių negrų ku- 
’ miniame gyvenime, jau ga-
! r.a stipriai beldžiasi ir i baž-

nigų. kuriems ir popiežius 
nėra nuoširdžiai priimtinas, 
nessri jis taip pat i altas...

Reikia pastebėti, kad iš 
60,000 kataliku kunigų, vi-

1 nvčiu duris
Mat, tiek katalikų, tiek ir 

protestantų bažnyčių vado
vybės vyrauja baltieji, oisose Jungtinėse Valstijose, 

! regiai nori ir čia turėti savo >'ra tik 170 negrų, tarp kur u

PREZ. JOHNSON NOftl 

PAMOKYT KANDIDATUS

.sprendžiamą žodi. Pirmiau-j tik vienas vyskupas. Tai ir
sią tos negrų pastangos yra' gi kelia negru pepas.tenki- 
pajustos Įvairose protestan-i rimą ir aštrina jų reikalavi- 
tų sektose, kurioms daugu-; mu*
ma negrų priklauso. Jie čia! 
ne tik hierarchijoje Įžiūri 
baltųjų "rasistine politiką**.

, bet ir pačiame tikėjime pa- 
! sisrenda atstovaujamo "juo

dojo žmogaus** ar kokios 
ners "juodosios dvasios*4.
Juk visi apaštalai buvo bal
ti. šventieji taip pat balti, 
pagaliau ir Kristus baltas ir 

' toks jis vaizduojamas pa- 
■ veiksluose ir statulose. Tai 
I "karinguosius negrus** ner
vina. Jie jau vra pasiskelbę 
"juodąją madona** ir norėtų 
ir eilę kitu tikėjimo dalyku 
"sujuodinti“, kad visa tai 
jiems būtu arčiau prie šir
dies. I bažnyčių apeigas. Į 
bažnytini giedojimą iie no
rėtų Įnešti savo kultūros e- 
lementų. savo muzikos ir sa
vo giesmių ir gal net religi
niu šokių...

Kaikurios sektos, norėda

Taip kovojant dėl lygių 
teisiu, pasirodo, kad visuo
menė dar labiau skyla rasi
niu požiūriu, nes imama 
Įsibėgėtus siekti juodosios 
rasės dominavimo.

Prezidentas Johnsonas 
pasiūlė trims svarbiausiems pjos išlaikyti negrus parani 
kandidatams i prezidentus jiečius. daro jiems visokių| 
-Humphrev, Xixon ir Wal- nuolaidu. Kai kurios ima 

iace —* atsiųsti savo Įgalio- skelbti. kad Jr riaušių kri
tinius. kurie galėtų pasimo- lra3 bei deginimas ir plėši
kui!. kaip padėti išrinktam 
kandidatui tvarkingai per
imti valdžia. Savo atstovu 
prez. Johnsonas paskyrė 
Murphy.

Tai pirmas atsitikimas, 
kad prezidentas ta?p pasi
elgtu dar prieš rinkimus.

mas yra suderinami daly
kai su tikėjimu, kad visa tai 
Dievas leidžias darvti...

VIS SUNKIAU 
SUTRAMDYTI

Sovietams daros vis sun
kiau sutramdyti savo -ateli- 
tus. kad jie nenutrūktų nuo 
Maskvos pavadžio.

Kadaise kilus laisvės su
judimui Rytų Vokietijoje, 
pakako Maskvai piištu pa
grasinti... ir visi nutilo.

Jau daug sunkiau sekėsi 
1956 m. Vengrijoje, kur rei
kėjo i darba paleisti tankus, 
kad jie sutriuškintų sukilu
sius vengiu laisvės kovoto
jus.

O štai 1968 m. i Čekoslo
vakiją jau teko Įvesti dau
giau kaip pusę miliorm nau
jausiais ginklais apginkluo
tų karių, kurie privertė če
kus tuo tarpu nusilenkti pa
vergėjo jėgai. Bet tautos 
dvasios iie vistiek nenalau-
žė ir laisvės troškimo neuž-

Romos katalikų bažnyčia slopino, 
taip pat susiduria su aštria' Kas gali pasakyti, kiek 
negrų problema. Čia negrai karių reikės kitoj vietoj ura
ne tik reikalauja aukštų siveržusiai žmonių laisvės 
dvasininkų postų, bet taip liepsnai užgesinti? Neabejo- 
pat kaikurių negrams palan- tina. kad tas klausimas ne- 
kesnių tikėjimo aiškinimų, duoda Kremliaus šeimirin- 

. Kai kur siekiama, kad būtų kam ramybės, nes ir pačios 
atskiros "juodos parapijos44, sovietinės imperijos tamsoje 
tik juodu vyskupų ar kitų vis garsiau aidi rusu ir ki-

„ T , . i juodų kunigų valdomos. Yra tu tautu intelektualu balsai.
Buvęs Jugoslavijos d.kta- h. juody vienuo]ynUi kurių rĮ;kaiaį.ą dvasinės ir fizi- 

seselės visos negrės. Be to, nės vergijos galo.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,'SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo 1100.00 iki flO.OOO.OC,

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
domuent Iasuraace, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui f1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims lekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų Bariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lčs apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivieaijfme darbus.

, Gausite spausdintas informacijas, jeigu
paraiysita:

Utkaaataa Allianee of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
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KAS NIBO NETBK1A. 
TO NIEKAS NBPBKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Puslapis trečiai

PAGERBĖ VYRESNIUS MIRUSIŲ LIETUVIŲ 
REGISTRACIJAPLB III-jo seimo baigia-, 

majame iškilmingame posė-, 
dy PLB Kultūros Tarybos... 
pirmininkas prof. J. Puzinas tejuje veikia naujas
priminė, kad mes naudo ja-, ka*°tekos sk-vlluf- ku,,iame 
mės savų kultūrininkų dar-1 į?glst*’u?jam11. Amerikoje/ 
bo vaisiais, bet -retai jiems’ Kanadoje(ir kituose kiastuo- 
už visa tai padėkojama, ir ise mir£ lietuviai. Taip pat, 
retai jie pagerbiami. Todėl• rellkarI?.1 duomenys apie 
jis pasiūlė pagerbti juos sei- aukst*n mokslų baigiančius į 

lietuvius. Sios žinios reika-! 
lingos profesiniams, istori
niams bei asmeniškiems ry
šiams palaikyti tarp vis pla
čiau išsisklaidančių tautie
čių. Muziejaus vadovybė 
kreipiasi j visuomenę, pra
šydama ši skyrių liečiančias 
žinias siųsti kartotekos ve-Į 
dėjui šiuo odresu:

Balzeko Lietuvių Kultūros

mo metu. Visus juos čia, sa 
ko. sunku suminėti, todėl 
simboliškai pasirinkta tie, 
kurie sulaukė 70 metų. Jis 
perskaitė šitokį sąrašą:

Mokslo žmonės: Martynas
Anysas, Charles Čekanavi- 
čius-Chase, Stasys Dirman- 
tas. Juozas Eretas, Ignas 
Končius. Konstantinas Re
gelis, Juozas Rauktys, An
tanas Rukuiža, Vladas Stan- 
ka, kun. Juozas Venckus.

Rašytojai: Juzė Augustai- 
tytė - Vaičiūnienė, Marija 
Aukštaitė. Antanas Gied
rius, Kazys S. Karpius, Na
das Rastenis. Juozas Švais
tas - Balčiūnas, kan. Myko
las Vaitkus.

Dailininkai: Adomas Gal
dikas, Mikas Šileikis, Ado
mas Varnas.

Muzikai: Aleksandras A- 
♦leksis, Aleksandras Kutkus, 
Juozas Žilevičius.

Laikraštininkai: dr. Pijus 
Grigaitis. Jonas Kardelis, 
Stasys Michelsonas, Jackus 
Sonda, Leonardas Šimutis, 
Jonas Vilkaitis. Matas Zu- 
jus.

Teatralai: Zuzana Arlaus
kaitė - Mikšienė. Stasys Pil 
ka.

Kultūros mecenatai: Juo
zas Bačiūnas, prel. Pranas 
Juras, prel. Juozas Karalius, 
prel. Konstantinas Vasys.

Visuomenininkai: prel. Ig
nas Albavičius, Marija Ar
lauskaitė, Magdalena Gal
dikienė. dr. Domas Jasaitis, 
prel. Mykolas Krupavičius, 
dr. Badys Matulionis, Jonas 
Matulionis. Stasys Raštikis, 
Antanas Rėklaitis, Vaclovas 
Sidzikauskai Rapolas Ski 
pitis. Jonas Šlepetys, Albi
nas Trečiokas.

Kurie iš šitų asmenų buvo 
salėje, tie buvo pakviesti 
prie scenos, kur PLB valdy
bos pirmininkas J. Bačiūnas 
jiems įteikė po PLB išleistą 
auksinį ženklelį, o kurių ne
buvo, tiems jie bus pasiųsti.

Lietuvių Fondas savo iš
leistais medaliais apdovano
jo fondui nusipelniusius as
menis : Juozą Bačiūnų, prel. 
Joną Balkūną, Stasį Barzdu- 
ką. Joną Šlepetį, Simą Na- 
ruši, Bronių Nainį, kun. Jo
ną Petrošių, Antaną Rinkti
ną, Kęstutį J. Valiūną, VIa 
dą Venckų.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

POSĖDŽIAI

Algirdas Kuraitis 
c o Balzekas Museum of Li
thuanian Culture,

4012 Archer Avė.,

Chicago, 111. 60632.

Paieškojimų tikslu taip 
pat kreiptis čia nurodytu ad
resu.

WALLACE GĄSDINA 

DEMOKRATUS

Buvęs Alabamos guber-i 
natorius Wallace kandida
tuoja į prezidentus kaip ne
priklausomos partijos kan
didatas. Jis yra griežtas neg
rų priešas ir savo pasekėjų 
daugiausia turi pietuose.' 
Bet demokratai baiminasi. į 
kad jis gali pavilioti daug

; Dėl žemės drėbė jimo Irane netekę savos pastogės miega atvirame lauke. Žuvo per 20,000 žmonių.

KAS MUS NUVARO 
I KAPUS?

Vėžys yra antrasis iš eilės 
mūsų mirties kaltininkas, 
bet jaunuolių tarpe 15 ir 24 
metų beveik tiek pat nusižu- 

i do, kiek jų miršta vėžiu. Sta- 
• tistika rodo, kad 1966 m.
1 minėto amžiaus vėžiu mirė 
i 2.628, o nusižudė 2.397.

Jei imsime žmones nuo 1 
J iki 44 metų, tai šitoj grupėj 
daugiausia gyvybę prarado 
eismo nelaimėse. Nuo 45 me
tų amžiaus daugiausia mirė 
širdies ligomis, antroj vietoj 
buvo vėžys, trečioj kraujo 
išsiliejimas į smegenis.. Vy
resnių kaip 65 m. mirties 
priežastis buvo širdies ligos, 
vėžys, paralyžius, cukrinė li
ga ir plaučių uždegimas.

POLICININKAI IR VAGYS

IDOMU ŽINOTI

"Jaunavedžiai, aplanky
kite Arktiką! Naktis tenai 
trunka 180 parų!“ skelbia 
vienos Amerikos lėktuvų 
bendrovės reklaminis atsi
šaukimas.

* * *
Prieš vienos Briuselio 

(Belgijoje) mokyklos lan
gus egzaminų dieną darbi
ninkai ėmė kalenti pniau- 
matiniais plaktukais. Dėl to 
triukšmo egzaminus teko a- 
tidėti. Tai pasikartojo ir ki
tą dieną. Pagaliau mokyklos 
direktorius išaiškino, kad 
darbininkus pasamdė tos
mokylos moksleiviai.

♦ • •
Iš prancūzų rašytojo Du- 

rano, avantiūristinių roma
nų autoriaus, pavogė pinigi
nę su honoraru už paskuti
nę knygą, pavadintą "Kaip 
apsisaugot nuo kišenvagių“.

Kolumbijos sostinėje Bo Specialistai paskelbė, kad 
apie 60% moterų juokiasi 

; vininką Rodrigesą. Daugelį j ne^ri^ziąi- New Yorke yra 
i metų jo vadovaujama kon-i npt ins 1 11
tora laba sėkmingai suras
davo pavogtus automobi
lius. Mašinos paprastai bū- 

• davo grąžinamos savinin- 
J kams tvarkingos, netgi su

gotoj policija suėmė firmos 
"Pinkertono vaikaičiai“ sa-

net institutas, kuriame šali
nami juoko trūkumai. Tas 
"gydymas“ kainuoja $200.

• * •
Rio de Janeiro (Brazili

joj®) miesto 400 metų su- 
benzino atsarga.. Paaiškėjo,’ kakties iškilmėms iškepė 15 
kad mašinas vogdavo šios pėdų aukščio ir 2,800 svarų 
firmos detektyvai (sekliai), svorio tortą.

i
darbininku balsų šiaurėje.'....- ... ......... .. , . .7s Meile ne tankų nebijo. Ji ir šitų porų Bratislavo.; nuvede susituokti net tada, kai miesto gatvėmis

Iki šiol dauguma organi- sliauž^ sovietų tankai._______________________ j
zuotų darbininkų balsuoda
vo už demokratus. Sakysim.
1936 m. už demokratus bal
savo net 80G. 1956 m. tas 
procentas buvo nukritęs iki 
57%, bet 1964 m. jis vėl pa
kilo iki 737. Demokratai 
bijo, kad tas procentas vėl 
gali žymiai sumažėti, jeigu

WORCESTER, MASS.

Klubas stipendijoms 

paskyrė $2.500

NUSIKALTĖLIAI IR 

VALDŽIA

AUKSAS IR PRAMONĖ

Seniau auksą kaupė vy-
. riausvbės savo pinigų vertei Valdžios Korupcija palai- laiį^ Pa8kuuniuįju mej 

ko gyvą. sveiką ir turtingą £ vis daugiaD aukM 
organizuotą knminalą N. ”Lietuvių Piliečių Klubas ......... ... papuoįah}i pra.;

savo narių vaikams mokslui pasakė ' Mass. generalinio T10”®8 ieika.ams. Jo ypač, 
mjų nanų skaičių patraukti labo ~oro pavaduoto^

.$2,500. Ta suma itaip pa- govin N. Anglijos Kovai su , v iinom. v,J JAVskirstyta: Richardui Šimai- nusikaltimais konferenci jo- ! •' rv'-v-?’ u v
eini $500 Zuzanai Jere- PuslKalumaL Konrerenc.jo-; ir nenuolikoj kltų valstybių 

196/ metais pramones rei-|

į savo pusę.

ciui — $500. Zuzanai Jere
~~ S*’ B^bnrni' Jel valdininkai nebūu* Pa‘ kalamsi aukso suvartota 600 

rSL? perkami’ nebūtŲ ir or?ani- mil. dol. vertės. Vien JAV
v. . , . H. .t®1 blcbaT/ zuotų nusikaltėlių. Didieji 19457 m suvartota aukso 250
New Yorko archediocezi- dui Puriui '^190, Eu&eni\ nusikaltėliai turi turėti drau-į dol. vertės, o 1958 m. 

jos tribunolo pirmininkas jui Paruliui — $200, Romu- ; teisme, nebūtinai teisė-1 tik 64 mit dol vertės,
prel. Kelleher sako, kad ka- aidui Valentukeviciui —($pag (jraugas gali būti po-
talikams. kurie yra "nepa- $100. Kitiems skirtos ma-, įjtikierius svaigiųjų gėrimų1 žinovai sako, kad iki 
kenčiamoje santuokoje“, tu- žesnės sumos. Į leidimo tarvbos narvs, mies- metų aukso suvartoji-
rėtų būti leista persiskyrusį Stipendijas paskyrė to- to majoras ar kas kitas. -Jie' m.as Pra/nonės reikalams pa- 
vėl tuoktis bažnytinėmis a- kjos sudėties komitetas: gali būti visi nusikaltėlių trigubėš jfi aukso įškasi- 
peigomis. Tą katalikų baž- Charles Tagmėnes, Petras draugai, gali būti ir vienas mas nepadidės, tai jo, iška- 
nyčios draudimą persisky-; Karalius. Tomas Stoškus, ju. Nusikaltėliams svarbu saJrt0 nekomunistinėse vals- 
rusiems vė! bažnyčioje ant-į Vincas Grigąs. Julius Svik- turėti įtakingoj vietoj asme- tybėse- neužteks pinigų ver- 
rą kartą susituokti jis laiko ja jonas Butkevičius ir Pet- nį, kuris gintų jų reikalus, *eĮ palaikyti, pramonės pa- 
pasenusiu. ras Parulis. j reatsižiūrėdamas. kad tai ir: reikalavimui ir privačių as-

Minėfcas prelatas sako, ... i Priešin?a Įstatymams. Įmen^ taupymui patenkinti,
kad kataliku bažnyčia tu- Minė* Vytauto vainikavimą Organizuoti nusikaltėliai; Čia paminėtina, kad dau- 
rėtų neatsilikti nuo gyveni-1 Rūgėjo 21 d. vakare visada gali rasti valdžioje giausia aukso iškasama Pie- 
mo. Bažnyčia kalta, neįver-' Maironio parko salėje bus savo užtarėju, nes jų paja- tų Afrikos Respublikoje, 
tindama asmens teisės išsi-’ mjnjma Tautos šventė. Pa- mos iš gembleriavimo yra Antroj vietoj yra Sovietų 
laisvinti iš nepakenčiamos skajtą skaitys Vincas Dab- neribotos. Skaičiuojama, jog Sąjunga, trečioj Kanada, 
santuokos. Jis priminė, kad rfja ‘ tos pajamos siekia 7 bilionų ketvirtoj JAV.

KATALIKAI UŽ ANTRĄ 

SANTUOKĄ

je.

DOVANŲ SIUNTĖJAMS | LIETUVĄ IR KITAS 
U.S.S.R. DALIS

Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad, sparčiai pa
didėjus klientų skaičiui ir veiklai, mums pasisekė pasiekti 
tokių pagerinimų:
1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro. 

cedūrą.
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me 

džiagų, avalynės ir kt.
5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 

įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau, negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia (Jokio muito užsakymam per 
Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida (Negalioja specialiose 
Vnešposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų (Vnešposyltorg moka mums 
komisą).

APLANKYKIT MOŠŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 

Siųskite savo užsakymas ar klausimas į

PODAROGIFTS, INC.
(Vieninteliai dovanų atstovai JAV’-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street)

Rugsėjo 24 d. 3 vai. po 
pietų Europos Pavergtųjų 
Tautų seimas pradės savo 
penkioliktosios sesijos po
sėdžius Camegie Endow- 
ment International Center. 
345 E. 46th St, New York.

Ten pat tą pačią dieną 6

dauguma katalikų persisky 
rę vėl susituokia civiliniai. 
Kataliku bažnyčia jau daug 
kur atleido savo varžtus, tai 
ji turėtu suminkštinti ir sa-i 
vo nuostatus santuokos rei-Į 
kalu.

J. Krasinskas

HUNTINGTON, N.Y.

New York, N.Y. 10003 
TeL 212—228-9547

artai į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnat Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tek: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York. N.Y. 10036 

TeL 212 CI 5-7905
arba į bet kurį jų skyrių.

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY. 
1776 Broadvray, Nen York, N.Y. 10019

Tek: 212—561-6590 
212—581-7729

arba į bet kurį jų skyrių.

dolerių.
Organizuoti nusikaltėliai;

varo ne tik slaptą biznį, bet' 
jie turi ir pelningus viešus 
biznius ir tuo būdu apdumia 
visuomenei akis — dažna1' 
tokie nusikaltėliai laikomi 
garbingais visuomenė? r.a-

OMAHA, NEBR.

Išsikėlė J. CiČia apsigyveno Brazilijos 

lietuvaitė

Čia iš Brazilijos atvyko
Aldona Gavėnaitė ir dirba riais, nes jų slapta veikla nė 

Pušis geru medžiu gali iš- Markuso motely. Vienerių ra žinoma,
vai. vak. bus viešas susirin-j augti per 100 metų, eglė — metų sutarčiai pasibaigus, Bet. sako. minėtas Rogo-
kimas. kuriame bus kalba- per 80 metų, beržas— per ji galės imtis savo profesijos vin, nusikaltėliai, ir teisėtą
ma apie sovietų agresiją 60 metų. ąžuolas — per 150 darbo. Ji yra buhalterė, be biznį turėdami, vartoja prie- rastas miręs savo namuose
prieš Čekoslovakiją ir tarp- metų o tuopa— per 30 me- lietuvių, dar moka ispanų, vartą ir smurtą savo biznio Nors jis buvo dar nesenas,
tautinę padėtį. tų. i portugalų ir anglų kalbas. ' sėkmingumui patikrinti. bet įvairių ligų kankinamas.

MEDŽIŲ AMŽIUS

žurnalistas Jeronimas Ci-,‘| 
rčnas su šeima išsikėlė gy
venti į Sioux City, Iowa.

Mirė J. Česna

Jonas česna, 50 m. amž.,

INC.

•it!
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

DABARTINĖ LIETUVA 

IŠ ARTI

Tokia antrašte kun. dr. 
Feliksas Jucevičius iš Mont- 
realio pradėjo savo kelionės 
i Lietuvą Įspūdžius Tėviškės 
Žiburiuose rugsėjo 5 d. lai
doje. Jis Lietuvoje lankėsi 
šią vasarą.

Straipsnio autorius mūsų 
visuomenei buvo žinomas 
kaip vienas karštų kultūrinio 
bendradarbiavimo su kraštu 
skelbėjų, nevengiant net są
lyčio su ten komunistų va
dovaujamomis ar jų diriguo
jamomis Įstaigomis. Jis taip 
pat yra vienas mūsų politi
nių veiksnių ir jų politinės 
veiklos kietu kritiku, nei-

gražią Vilniau? geąpznflielioj 
stoti. Deja. turėjau ųusivilti. 
Lietuvos sostinės stotis atro-j 
dė lygiai tai:' liūdnai, kaip* 
ir tos matuos pakelėje. Pir-f 
mą nudažytą stoti mačiau i 
tik Gardine, kai po viešna-' 
ges Lietuvoje važiavau Var
šuvos link.

"Vilniaus nebuvau nieka
da matęs ir iš jo tikėjausi] 
daug. Juk tai Lietuvos sos-i 
tinę. Jame visa Lietuvos pra-' 
eitis, o taip pat ir dabartis, Į 
kiek tai liečia krašto admi
nistraciją ir kultūrini gyve-j 
nimą. Poetai ji apdainavo, 
o liaudis ji apipynė legendo
mis. Aišku, kai iš stoties ma-i 
ne vežė tarškančiu taksiu i 
viešbuti, tai atmosfera jau

Mass. seimelis nutarė valstijos vėliavą laikyti iškeltą 
prie valstijos namu ištisas 24 valandas, kol baigsis Viet
namo karas. Vėliava naktį bus apšviečiama. Mass. bus 
aštuntoji valstija, padariusi šitokį nutarimą.

Čekoslovakijos revoliucija
Visi sekame 

koslovakijoje. todėl 
bus idomu susipažinti

mas baigėsi staigiu išsiver
žimu.

* * #

Kaip mes galime socialis
tinės visuomenės organiza
cijos aukštesnę pakopą pa
siekti? šitokioj visuomenėj, 
kurioje tėra viena valdan- 

• čioji partija, turime sudaly
ti valdžios kontrolių siste
mą. kuri užtikrintų, kad ne-.

: būtų piktnaudžiojama vai-i galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4. 
džios galia. Tą sistemą aš į-’

I sivaizduoju taip:
1. Sudemokratinti partiją 

; taip, kad komunistų partija 
j vėl galėtų būti tokia, kokią 
Marksas ir Leninas (?.Red.)

BUVO $4, DABAR I IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knyga dabar

} įsivaizdavo, būtent, — žmo- 
Į nių bendruomenė, kurie sa- 
Į vanoriškai susiburia, jų ma- 
, nymu, teisingai programai 
: Įgyvendinti, kurioje kiekvie- 
! nas lygiateisis narys galėtų 
i veikti partijos sprendimus ir 
: jos politiką.
1 2. Parlamentas. Jis mūsų;

a-iĮvykius Če- mėme, kad vienintelis kelias ’ sistemoje gyvavo tik forma- j 
dėl, manau, į socialistišką visuomenę y-i liai, bet jam reikia suteikti.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir Kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją Įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay 
So. Boston. Mass. 02127

ra tas, kuriuo buvo eita re- gabą būti aukščiausia Įsta- 
leidimo Įstaiga, jam. 

priklausyti ir vyriausy-Į 
kontrolė.
Partija turi būti atskir- Į 

skaudžius patyrimus mes ta nuo tiesioginio valstybės] 
supratome, kad negalima valdymo. Vyriausybė turi į 
paruošto modelio perkelti tikrai valdyti, o ne stovėti, 
iš vienos šalies į kitą. Mes užpakaly tų, kurie iš anksto '>

Todėl šis jo atviras pasipa- biai gražių bažnyčių, šian- m-n 
sakojimas, ką jis dabar ma- dien jau griuvimo stadijoje, • 1 ~ ‘ *
tė Lietuvoje, su kuria jis Įdomių pastatų, romantiškas i
tikėjosi bendradarbiauti, y- gatves :r žavingas apylinkes, kurpiai ii
ra dvigubai Įdomus. manau, niekas nedrįs to pa- tobulesnę visuo- dabar bandome įgyvendinti paruošia jai sprendimus.

Štai tos ištraukos iš minė- neigti. Is toli dėmėsi patrau-, _visuo-
to straipsnio: kia ir naujieji kvartalai. Ta-

"Tik prieš porą dienų bu- čiau bendras Vilniaus vaiz
vau užbaigęs viešnage Lie- das darė man labai slegian- ma' , 
tuvoje, kur aš nemačiau ab- U Įspūdi, taip slegiantį, jog ga 'aizaą.
soliučiai nieko, ka> būtų ga- {JLpVm ir^netuvo'* VU* te^° pabandyti igyvendinti meninėje sudėtyje (struktū- gas (darbo unijas),
Įima pavadinu nepriklauso- JT -•] - . ‘ naujo tipo socializmą. Mes roję). Mes bandėme surasti dabar tik formaliai
mybe, savarankiškumu ar niauja betarp^koji tik- <ocializmo * kurisį naują ūk^ organizacija.
nesikišjmu į kitų tautų rei-. rovė l.uchj^kad Detuva y- ' > Ta[ guvo gketverius,
kau. Priešingai, lietuviško- a ne ,^^a ka ppap^- ' 8 penkerius metus. Bet nes®,
ji tikrove visu.- skelbė pne- ta Rus jos ros.ne,ja Ljpa. da kį Pagaliau wpratonl
singų dalyką Lietutosti- į- - - • „ tik tada, kada socializmas ■‘•d “*“• n«g«B tekmingai
sieką priklausomumą nuo Kaunas, nors ten žmonių ; ik? b 1; k į I TeiUti be pUt«»o marto vi-
Maskvos, neturėjimą jokio dauguma kalbėjo lietuvis- i — -~__ -J_________ >—
savarankiškumo ir nuolatini kai. tolį ilnius, Kaunas, : , P
rusų kišimąsi visur. Ne be' Lietuva yra kai kam gražūs.' nai~%
pagrindo komunistai vadi- kai kam skambūs prisimini- " me is mes maneme i n;n;nvn studentu naciu na - j-- i • - nna Lietuvą -’tanbine“. Ji mai. o gal nevienam ir mi- ne- automatiškai pne-l mnink^. studentų pa ių pa- rantuota žodžio laisve. Da-

via iš tikrųjų rusų tarybų tas. Iš arti Vilnius, Kaunas,
Lietuva dabar yra "tarybi-

Lietuvoie ir’ n«“ tikrovė, kuria dominuo- . . . , ,
tarv-' ja Skurdas, baimė ir nevil- kaip jie atsiduoda ”tarybi-i supratome, kad negalima .1- vaIdžl0g kontrolė, tis. Į niu“ saugumu. Leningrado. <ai visuomenes valdyti, lyg; » « »

Lietuva. Užtenka pabūti tik 
kelias dienas T * * 
tuojau pamatai, kad

Būtina sudemokratinti vi- •menės organizaciją, o ten. modelį, kuris sutaptų su mū- 
ikuoja-

išvydome visai priešin- ne padėtimi. Mes bandome jas vėl padaryti tikrais savo

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

v;i- , kame jis buvo praktikuoja- sų šalies istorine visuomeni- sas esančias organizacijas ir t
Miniau* vaiz- ___ ,___ A- • ■ ™ - -......................

Mums, mažam kraštui.
pašalinti didelius iškiypi- narių interesų atstovais. Vi- 
mus, padarytus mūsų visuo- sų pirma profesines sąjun- 

kurios 
egzis

tuoja, jaunimo, kultūrines 
organizacijas ir tt.

sos visuomene* sudemokra- 
tinimo. Prie to paskatino vis 
stipresnis intelektualų, me-

z
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė 

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ 

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės aktoDar viena svarbi mūsų . .... ,
gyvenimo institucija_ tau- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
tinis frontas turi vaidinti gy- Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
venime tinkamą vaidmenį, laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų >2.00
neišskyrus nei nekomunisti
nių partijų.

Svarbiausia turi būti ga-

grindinių teisių reikalavi- bar. Kol institucinių pakei- 
mas. teisių, kurias žmonija timu neivvkdėme. žodžio 
per amžius iškovojo. Mes iaįSvė yra‘pati svarbiausia

binis“ yra sinonimas žodžio i g, — i ;s __.. .. -r j. ! ■ Intunstas naliko dau? J1 butų kariuomene karo są-rusiskas . Ta prasme si zo- Intunstas apgvvendmo!. . .r... r .®
di toliau ir vartosiu. ! mane "Vilniaus“ viešbutyje,; kultūringesni įspūdį, ir jo .............
‘"Prieš atvykdamas Lietu- kuris yra Lenino prospek- ’ ima n<* Kiekviena revolluclJa

von, jau buvau aplankęs Ko- te. netoli katedros. Ir štai
penhagą. Turku. Helsinkį ir pirmoji staigmena. Išskyrus 
Leningradą. Po viešnagės priėmimo tarnautojus, pir-

Inturistas“ paliko
Tiek to profesoriaus min

čių. Dabar žinome, kad
lyginti su vilniškiu. į kovojusi valdžią ir apsigy- Maskva pabūgo Čekoslova-!

"Rusų kalba dominuoja nusi nuo vidinių priešų, atsi- kijos komunistų pasirinkto
ne tik viešbutyje, bet ir gat- duria padėty, kada ji turi

Lietuvoje dar buvau Varsų- ma diena Lietuvos sostinės P? dvidgnnpen-! laikinai atimtas piliečio tei-
voje. Krokuvoje. Zakopanė- ] viešbutyje negalėjau susi- Į ur>'blnes Lietuvos'ses ir laisves vėl grąžinu,
je, Drezdene. Rylų ir Vaka- i kalbė
ra Berlvne, Hamburge ir dama 
Londone. Tačiau nė vienas ki 
kraštas nedarė tokio sle-, niame akligatvyje. Padėčiai.
giančio Įspūdžio, kaip Lietu
va. ir nė vienas miestas ne
atrodė taip liūdnai, kaip prato mane. p aš jį. Kaip tai 
Vilnius ir Kaunas. Per dvi- suprasti? Ar "Inturisto” vir- 
dešimt penkis metus rusams šininkai. turiu galvoje "tary- 
pavyko Lietuvą nualinti ir binius”. nemato reikalo net 
ją paversti bespalve ”tary- Lietuvos sostinės viešbučius 
bine“ provincija.

”Iš Leningrado Į Vilnių nautojai 
vykau naktį tarptautiniu'Ir ne: 
traukiniu... Kai rytą pabu- tuviskas 
dau. traukinys jau stovėjo: rusiškojo "Inturisto** pada- 
Daugpilyje. Už gero pusva-i linys. o pastarajam ar taip 
landžio ar daugiau mes lė-j jau svarbu, jei atvykęs lie- 
kėme jau Lietuvos laukais.! tuvis nesusikalba lietuviš- 
Pro langą matėsi spygliuoti. kai lietuviškame viešbuty- 
miškai. smėlis ir šiaudinės* je?
lūšnos. Traukinys stabtelėjo "šiame sąryšyje pora žo- 
Ignalinoje, Švenčionėliuose [džių apie Vilniaus "Inturis- 
ir Pabradėje. Visų šių mies- tą** apskritai. Savo gyveni- 
telių stotys panašios— ne- me esu apkeliavęs daug 
dažytos ir apleistos. Sakau kraštų ir sutikęs daug žmo- 
atvirai. tai žeidė mano tau- nių. šios kelionės metu taip

geibeti pristatė ' vertėją* 
Bet pastarasis sunkiai su-

landos, kai iš Įstaigų pasipi-! ku rasti momentą pereiti i 
la tarnautojai. Man sakė, revoliucijos diktatūros Į val- 
kad rtidenį ir žiemą esą ge- džią. kuri garantuotų svar
inau, nes iš atostogų grįžta: biausias laisves ir teises, 
studentai, tarnautojai ir; Per 50 metu turėjome na- 
šiaip piliečiai, bet nemanau? našių pavyzdžių. 1956 m. 
kad tai radikaliai pakeistų ui aiškiaį išryškėjo. Chruš-
padėti — daugių daugiau
sia ją tik sušvelnina. Net ir 
geriausius noras turėdamas

aprūpinti dvikalbiais tur
ais? Atrodo, kad taip., ...
įstebėkime. Juk ’lie- “ga1“'*“ pasakyti, kad 
asis" ■■Imuristas“ vra ilmuje būtų jaučiama ne- 

tuviska nuotaika, visur jau-

čiovas jautė, kad sovietų vi
suomenės mašinerija yra su
sirgusi tam tikru paraly
žium. Jis buvo priverstas Į- 
švirkšti visuomenei revoliu- 

( cinės energijos ar duoti ko 
atmosferos] nors dinamiško: jis sugalvo- 

i jo aiškiai atsisakyti nuo va- 
j dinamojo asmens kulto ir ji 
, kritiškai Įvertinti. Tada mes 
{Čekoslovakijoje perėmėme 
viešai Sovietų Sąjungos ko-

kelio demokratinio socializ
mo kryptimi ir uždėjo savo 
leteną. Kaip Įvykiai toliau 
vvstvsis, kiek Čekoslovaki-«- «z ’
jos komunistai galės savuo
ju keliu eiti, šiandien niekas 
negali pasakyti.

Arturas Hermanas

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas į- 

domias knygas:

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai-

ti "tarybinės“ 
dvelkimą“

IŠVYKO J LIETUVĄ

V. ZENKEVIČIUS viešai Sovietų Sąjungos ko- na kietais viršeliais $3.75, 
Rugsėjo 16 d. iš Montrea-; munistų partijos 20-jo šuva- minkštais $2.50.

Iio laivu "A. Puškin“ j Lie-' žiavimo liniją.
tuvą išplaukė buvęs Sovietų Tada mes jau galėjome 
Sąjungos atstovybės pi imą
sis sekretorius Vytautas
Zenkevičius su savo žmona spėjome nors vieną didesnį

eiti tuo keliu, kuriuo dabar 
žengiame, bet kol mes su-

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.tinę savigarbą. Argi rasai pat apsistojai^ daugelyje 

neduoda 'lietuviams net da
žų viešiems pastatams nuda
žyti, ir tai ketvirčiui šimtme
čio praėju* po karo? O gal 
dabartiniam "šeimininkam“ 
rūpi. kad Lietuva neišsiskir
tų iš "tarybinio“ rojaus“?
Tačiau perdaug nenusimi- manieromis. Vilniaus ''Intu- Chicagos, Baltimorės. rą. Tas išsilaisvinimo iš at- vyrių VARDYNAS, surinko
niau, nes guodžiau save vii- risto“ ”virširftnkai“ stokoja Jo vieton atvyko Ed m un- gyventos, nereikalingos Ra- Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
timi, kad pamatysiu bent ir kultūros ir manienp Kaž- das .Ju«kys * kosi tipo diktatūra spaudi $3 00. __

viešbučių, tačiau Vilniaus} Marija. V. Zenkevičius Wa-! žingsni žengti, už akių užbė- 
’Tnturistas“ išsiskyrė iš vi-į shingtone išbuvo bene 7 me- go Vengrijos Įvykiai. Veng- 
sų. Kažką panašaus turi tik tus. čia pakeitęs L. Kapočiuj rijos padėtis buvo baisi. Ne- 
Varšuvos "Orbis“ tarnauto- Ambasadoj surengtose iš- pasitenkinimas augo kas- 
jai. nors. turiu pripažinti, leistuvėse buvo ir vadinamų- dien, bet Rakoši, užuot tam 
lenkai savo vidinės kultūros1 jų "pažangiųjų** lietuvių iš nepasitenkinimo spaudimui 
stoką užtušuoja bent savo' Nevv Yorko, Philadelphijos? nusileidęs, stiprino diktatū-

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na S2.50.

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl.. kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
H tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ................... $2.00.
DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 

karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00. dabar ...................  $2 00.
PENKTIEJI METAI, Kip ro Bielinio atsimi

nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar .................... $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

VIETŲ RUSIJA, paraše Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50. dabar ............... 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE S1AS ĮDOMIAS KNYGA5! 

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj“ laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.50. 

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal. Canada.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Sodus,

I KĄ IŠSIGIMĖ 

KINIJOS KOMUNISTAI

J. J. Bachunas,
Mich., $20.

Po $5: O. Kalašnikovie-1 komunistinėse
nė, Hartford. Conn., W. Mi- , 4 ....
konis, Rochester, N.Y., ir auksciau.-ios beprotybes 

----  požiūriu yra pasiekta

Šiandien žinome, kad vi- 
valsty-

bėse vadai yra dievinami,

, Miami Lietuvių Taryba. Fla? tl?0.. Roz 
i Po X4- A Ynškns Flnral Kinijoje.Po $4: A. Yuškus, Florai 
, Park. N.Y., ir A. Pakšys, W. 
Palm Beach, Fla.

S. M įkaitis iš Elizabeth, 
i N.J., $2.75.

t
Ten paruoštos taisyklės, 

kaip sveikintis ir pagerbti 
komunistų vado Mao pa- 

[ veikslus ir biustus, kurių vi- 
Po $2: C. Paul, Center-' sur pilna.

each, N.Y., F. Milickas, Wa-Į Tos lyg savotiškos tikybi- 
terbury, Conn., F. Shamons-Į nės apeigos privalomos ka- 
ky, Scanton, Pa., ir P. Žirge-! reiviams kareivinėse, fabri- 
lis, So. Boston, Mass. i kų bendrabučiuose, univer- 

Po $1: W. Wasiliauskas, sitetuose ir Įstaigose. 
Watertown, Conn., C. Di-į Atsibudęs kinietis turi su 
bulskis, Hollywood. Fla.,' giedoti komunistu himną 
Ch. Urbon, So. Boston, ”Rytai rausta“. Tada in- 
Mass., J. Jaroševičius, East-1 struktorius sušunka: ”11- 

• hampton, Mass., J. Kviet-1 giausių metų pirmininkui 
kus, Hollandalle, Fla.. J. A-' Mao!“ Visi turi atsakyti: 
domenas, Montreal. Gana- ”Mes visada turime mokytis 
da, W. Trainawich, Hawaii, iš didvyrių.“ Instruktorius 
J. Bikulch, Medhaven, N.Y.. dažnai kartoja: "Linkime 
J. VValent, So. Gate. Calif.. Mao amžinai gyventi,“ o 
L. Shaltman. Hartford, jam visi atsakinėja: ”Mes 
Conn., ir P. Teleiša, Ozone begaliniai tikime Slao. Mes 
Park, N.Y. ; visada seksime paskui pir-

Visiems aukotojams mū- mininką Mao”. 
sų nuoširdi padėka. į Sporto žaidynės baigia-

Keleivio administracija j mos šūkiais: ”Mes daugiau

tėvynę. Jie čia yra čiuožykloje, kuri paversta pa begėlių stovykla.
a Čekoslovakijos turistai Austrijos sostinėje Vie noje svarsto, ką daryti sovietams okupavus ją-

t? ne "Labas rytas“, bet "Il
gai gyventi pirmininkui 
Mao“. Į tai atsakoma: "Pir
mininkas Mao ilgai gyvens“, 

i Pasisveikinęs jam atsako: 
i "Ilgus metus.“
i Kiniečiai, užuot sakę
"Labanakt“, turi sakyti: 
"Mes turime studijuoti pas
kutiniuosius Mao įsakymus 
ir jam pranešti apie savo re-)

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.ir daugiau turime stiprinti. įojiuciį veįkląi

savo u rūmą . i Taigi, ar begalima sugal-! Socialdemokratija ir ko-
— Argi yra tokia sala? i ^ao paveikslų ar /jar’Ai<jeSne benrotvbe” munizmas (K. Kauskio), 47
- Vra. Ji priklauso Indo- biustų reikia žemai nusi- Blogiausia tai> Ld nuošrto- P’'-, kaina 25 centai 

i nezijos salynui. : &a Lmkim.e kių idiotų ir fanatikų milio-! Ar buvo visuotinis tvanas,
— Laba diena, tėve! ; joje, Neadertalio klony, tiesį — Nu, tai kas ten atsiti- JIao Tse-tungui geros svei- nų gaiVų dažnai pri-į 64 psl., kaina 25 centai.
— Jes, jau gera diena, o Diuseldorfu, buvo aptikti ko? __ _ _ ; katos n amžino gyvenimo . kjauso viso pasaulio taika; Materialistiškas istorijos

Sveikinantis reikia šaky- ar karas ir pražūtis.

PIGI, BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund- 

112 psl., kaina $1.75.
Lietuvių kalba ta knyga 

jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

ra

aš čia laukiu tavęs nuo pat suakmenėję žmogaus kau- — Kažkada praeity,, gal 
ryto. žinai, kad jau nusibo- lai, kuriuos tyrinėjant buvo prieš milioną metų, dalį tos 
do stovėt. Atsisėsti nėra kur. nustatyta, kad tas žmogus salos užbėrė vulkanas, pa 

— Aš pasakysiu, tėve,' gyveno prieš 200.000 metų.
kad geriau stovėt, negu sė-,Bet tai dar ne viskas. Tie

laidodamas po savo pelenais 
daugybę gyvybės. Per tą pe-

dėt. bet geriau sėdėt, negu į kaulai pasakė, kad tas žmo-, lenų vidun dabar eina upė 
gulėt, ir dar geriau gulėt, gus turėjo ir kitokią išvaiz- Bengavan. 1891 metais olan-

, t

Kova su žmonijos nuodytojais
dų mokslininkas Dubois iš- Narkotikai medicinos ran- ir natūralio mirtys. Ir tas 
kasinėjo tos upės pakrantes koše gali būti vaistas, spe- nuodingosios giltinės šiena- 
ir aptiko daug įvairių gyvu- kuliantų naguose — didžiai vimas nepaprastu tempu au- 

kad Neandertalio* nų kaulų, — tokių gyvūnų? pelninga nuodo .prekė, o ga, siekdamas vis platesnes 
turėjo atsikišusius | kokių dabar toj saloj jau ne- priešų letenoje— mirtingas gyventojų mases, 

nuo progreso. Pramiegojai j dantis, žemą ir platų veidą, bėra. Ir tarp kitų jis rado ginklas, galis palengva mo-
,.ix_ ... _.x—-- kaulų, kurie patraukėjo y- raliniai palaužti ir fiziniai 

patingą dėmesį, nes atrodė, parblokšti ištisas tautas, 
kad tai keturkojų likučiai.* Nepaslaptis, kad komu- 
To gyvūno būta žmogaus ū- nistinė Kinija savo narkoti-
gio, ir jo šlaunikauliai šaky- į nių žolių derlių Į Vakarų į Meksikai? ten^"prekėš 
te sakė, kad jis vaikščiojo valstybes pumpuoja tono- plaukia į Kaliforniją, Arizo- 
dviem kojom stačias. Ir kiti mis. tuo būdu slaptais kana- jr pef kraštą’ iki At- 
ekspertai pripažino, jog ne-'lais siurbdama užsienio va- lant0 nakraščio. Jos iš Mek- 

kad nebuvo. Suakmenėju- gali būti abejonės, kad tai liūtą ir nuodydama jos vadi-
sių žmonių kaulų buvo iškas- žmogaus kojos. Bet kitaip: namus "imperialistus“. Tas

negu miegot. dą, negu mes. Pasakė ne žo-
— O man geriau sėdėt,i džiais, bet savo forma, išsi-

negu stovėt, ir gėliau mie
got, negu gulėt.

— Užtat tėvas atsilikai

laikiusiai: 
liudijo, 
žmogus

savo ženklais. Jie

geriausius savo gyvenimo j priplotą kaktą ir neturėjo 
metus. I išsivysčiusio smakro. Tokią

— Maik, pamokslų mani išvaizdą turi ir beždžionės, 
nereikia. Verčiau išvirozyk. tėve.
kaip akmenys kalba. Juk 
prižadėjai. Bajinai, kad ak
menys pasako, kaip žmogus 
atsirado ant svieto.

— Žmogus, tėve. išsivystė 
evoliucijos keliu iš žemesnių 
gyvybės formų. O kad iš 
tikiųjų taip buvo. tai pasa
ko akmenys. Tačiau nesu- 
prask, tėve, kad akmenys 
kalba žodžiais.

— Jau tu čia pradedi gud
rauti. Kokia čia gali būti 
kalba be žodžių?

— Gali būti tam 
ženklų kalba, tėve.

— Nausa, negali ir ženk
lai kalbėti.

— Gali, tėve. gali. štai, 
sakysim, tėvas eini į vyčių 
pikniką. Bet nežinai, kur jis, 
tik žinai, kad netoli kelio.

— O gal jie beždžionę ir 
iškasė?

— Ne, tėve, Vokietijoje 
beždžionių nėra ir gal nie-

To akivaizdoje dabar jau 
nepaprastai susirūpinta nar
kotikų pardavėjų ir jų pla- 
kad jų daugiausia į Jungti
nes Valstijas patenka per

lanto pakraščio. Jos iš Mek 
sikos ypač patenka per Ti 
juana pereinamąjį punktą,

Belgijoje Prancūzijoj, buvo su jo galva. Jo kauko-: nuodų dūmas ypač gudriai kur tik 12 mėnesių laikotar- 
>j, Palestinoj ir kitur, lė buvo plokščia, be kaktos, ir atkakliai pučiamas į JAV, pv : vįena ar kjta DUse ner.

ta ir
Maltoj, Falestinoj ir kitur.! ie ouvo piokscia, oe kaktos’, ir atkakliai pučiamas įd^v,' py j vįeną ar kjtą pusę per. 
Mokslininkai daro iš to išva-l ir su išsikišusiais guzais virš j kol kas didžiausiąji komu- keliauja. apįe 22 milionai 
’ ’ 1 ’ " •’-• akiduobių. Jis buvo daug. nizmo priešą. Ir šio nuodiji- žmonių ir apie 6 milionai

mažiau išsivystęs už Nean-|mo pavienius reiškinius re- automobilių Tai vis turistai 
dertalio tipą ir daugiau pa-igime kasdien kone kiekvie- pjrkHaj jr kitokie interesam

dą. kad žmonija prasidėjo 
ne kurioj vienoj žemės vie
toje ir. suprantama, ne tuo
pačiu laiku, bet įvairiose i našus į beždžionę, negu į: nas, o atitinkamos Įstaigos

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės mė* 
tu, 126 psl., kaina 50 centų 

Juozas Stalinas, 32 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

NAUJOS "AKĖČIOS“

Gavome humoro bei sa
tyros leidinio "Akėčių“ nr. 
13. Jame yra daug aktuali
jų, linksmų eilėraščių ir pa
našios medžiagos. Kaina — 
tik 50 centų.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6), minkštais $3 
(buvo $5).

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Finigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas aukokime 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St., New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

.... . . tai, kai kurie jų vaikščiojan- 
tą pražūtingą reiškinį jau ^ejj per sjeną po kelis kar- 
mato didelėje plotmėje, kas(jien> Tokiame judė- 
reikšdamos įimtą susitūpi- jjme praien(ja įr milžiniškas
ni1^'. . .................. skaičius narkotikų šmugel-

Tunmais daviniais, lval-nįnku
rius narkotikus čia daugiau-; .. .
šia rvja vpač jaunesnioji Sustiprintą kovą su siais
karta, o tuo pačiu joje ne-! "u?da*?> °.drau^ ‘.'j t0 
paprastu greičiu.kvla ir nu-| dojo biznio klestėjimą gali
sikaltimu skaičius.'Užpuoli- <’aro<l:vtI.ka<l lr ^kai
mai gatvėse. namu ir krau-lCla‘tlk issiopasienio.Perei-
tuvių api piešimai'dažniau-: O. baIandzl<! mėnes! val; 
siai jaunuolių vykdomi, ies- įlos agentai čia suseme 
kant pinigu narkotikams i-! 3‘6‘9 svaru® manjuanoB ir 
sigyti. Narkotikai vaidint.'29? “įll“ kltM narkotikų, 
reikšminga vaidmenį ir čia A9?.? m* tU0 9a.t metu 
vis didesniu mastu kvlanėio- ?k į6-133 ,manJua7os 
se gatvių riaušėse, pasibai-i T, I9’ “"''J“ k'tų narko- 
giančiose ištisų miestu kvar-i bkų-Jie taip pat konfiskavo 
talų padegimais ir piešimais, !valn.« barbitura-
kurie Visiškai iškreipia ivai- P,Ilullli- kal praėjusiais 
rių "teisiu kovotoju“ ar ra- !967 « pagavo tiktai
sinės Ivgvbės siek'eju Šukius o41,br8 piliules Šiemet jau 
ir idpjibix ' I -vra suimta 1,041 markotikų

Yorko vvriau-1' Pardavėjai, o tąi 20(1 dau- 
ėikalo e’au’ ne&u Per v,sus / m.

žmogų. Buvo galima net nu 
spręsti, kuriai beždžionių 
veislei jis priklausė — gi
bonų veislei. Kaikurie spe
cialistai taip ir nusprendė:

vietose, Įvairiose sąlygose ir 
įvairiais laikais. Todėl įvai
riuose želdynuose matom 
vis kitokių rasių gyvento
jus: Europoje baltus, Afri
koje juodus, Azijoje gelto-į tai priešistorinio gibono gal- 
nus. Amerikoje raudono- va, tik labai didelio gibono, 
džius, o įvairose salose dar! Tačiau susidarė dvi nuomo- 
kitokius. Ne tik jų spalvos nės: pagal vieną, tai buvo 

Paklausti nėra ko. Eini ir kitokios, bet kitokie plaukai. I žmogus, tik labai panašus Į 
dairaisi. Ir staiga pamatai kitokia išvaizda ir visiškai’giboną, o pagal kitą — tai 
prie medžio prikaltą baltą kitokios konstrukcijos kai- buvo gibonas, tik labai pa- 
kortą, ant kurios nupaišyta bos. Todėl, tėve, mokslas ir į našus į žmogų. Tai labai 

svarbu, tėve.
— O kas čia svarbaus?

tikiu

ranka su atkištu pirštu. Pirš
tas rodo į šoną nuo kelio.
Tenai ir piknikas. Taigi tas ir Ievos, 
ženklas ir be žodžių pasakė, 
kurlink reikia eiti. Ar ne 
tiesa?

— Maik, tu nori apsukti 
man galvą.

— Argi tėvui tas neaišku?
— Man aišku, kad tu me

luoji. Nemislyk. Maiki, kad 
tėvas dūmas. Ta ranka su

atmeta Biblijos pasaką, fe
są, visi mes kilę iš Adomo

Svarbu yra tai, kad 
Tai tu rokuoji, kad, priešistoriniais ižfikals Javo- 

žmonės pradėjo dygti po vi-Į je gyveno dvikojis, kurį sun- 
są svietą kaip grybai is že- ku buvo pažinti, ar jis žmo

gus. ar beždžionė, ir todėl 
jis buvo pavadintas: Pite-

mės?
— Ne visai taip, tėve.

Grybas išauga per naktį, o kantropu* ereMut, kas reiš- 
žmogui išsivystyti reikėjo kia: stačias beždžionžmo- 
milionų metų. Ir. kaip paro- gis.'
dė Neandertalio iškasena?, — Dac inaf, Maiki. Man

atkištu pirštu buvo padary-' prieš 200,000 metų žmogus besiklausant tavo pasakų 
ta žmogaus, todėl ir rodė? buvo kitoks; o jeigu eisime užgeso pypkė. Einu paieško- 
kurlink eiti. Bet akmuo yra dar giliau į praeitį, tai jis ti ugnies
visai kitas biznis. Jis ne nebuvo nei toks, kaip ne
žmogaus padarytas. Tai; dertalietis.

— O kas gali žinoti, koks 
jis buvo?

— Tą parode aptikti su
akmenėję žmogaus kaul«i 
kad ir Javos saloje, teve.

kaip jis gali ką nors pasa
kyti?

— Nesikarščiuok. tėve. o 
aš paaiškinsiu, štai pavyz
dys: 1856 metais Vokieti-

Štai Ne\\
sias sveikatingumo reiKaių .......
tyrinėtojai dr. Milton Hėl-| dav!n!aL
pem praneša, kari rn nork.,- I>a«vnio punkti Kahfoniijo-I

— Tik nepasigerk, teve. tiku vaitojimu surijurior Ii- je, otokių pialindimo rkylių
— Kad ir pasigersiu, bet gos nuo 15 iki 35 metų gv •V17t

tu manęs neapgausi. Jeigu ventoju tarne yra priežastis Sakoma, kad narkotikų
norėsi įrodyt, kad issivys-'daug didesnio mirimų skai- kontrolė yra svarbesnis rei-! 
čiau iš monkės, tai turėsi ciaus. neun visi drauge pa-, kalas, negu ginklų kontrolėj 
man pasakyt, kaip atsirado imti nužudymai, savižudy- nestaidaugdidesnisgyven- 
monke. Jessa! įbes, nelaimingi atsitikimai, tojų žudikas.

Keleivio 1960 metų

Kalendorius
jau baigiamas spausdinti

Kaina gl-00
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PAULIUS JURKUS

VT/ne/ė
Iki šiol buvo renkamos baltosios gražuolės. O šiemet At
lantic City buvo išrinkta ir juodoji gražuolė. Tai Sandra 

Williams iš Phiiadelphijos (vidury), iš šonų palydovės.

Teisės patarimai
*9

Paulius Jurkus Kime žemaičių Kalvarijoje 
1916 au baigė Vilniaus universitetų, kur studijavo litera
tūrų ir kt. mokslus. Dabar gyvena Kew Yorke ir dirba Dar
bininko redakcijoje. Jis yra kūręs eilėraščių, vėliau nukry
pęs beletristikon, o, be to, ėmęs reikštis ir dailės mene. 
1934 m. išleido novelių knygų Pavasaris prie Varduvos, 
vėliau Smilgaičių akvarelė ir šiemet legendų rinkini apie 
Vilnių — Ant Vilnelės kranto, čia yra 26 legendos bei pa
davimai apie Vilnių. Iš jos paimtas ir čia spausdinamas 
dalykas. Knygų išleido Lietuviškos knygos klubas. Ji 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Kaina $2.50.

Advokatė M. šveikauskienė antikų atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikaląip, JI* klausimai turi būti bendre 
in/ormscinio ^ųbiuUUu Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š<ne

M. Šveikauskas, Attomer at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1S64 Centre Street 
Boston, Mam. 0213Ž

Klausimas Atsakymas

vra Janina Degutytė

MEILEI

(DOMIOS KNlGOb

Romanai

Tai atsitiko seniai seniai, kada galingi pavasariai 
suskrido į Lietuvą žaisti. Šokinėjo kalnais, braidė girias 
ir daužė ledinius ežerų langus!

Pavasariai juokėsi griaustiniais, vėdavosi debesim 
ir nubėgo j laukus, kulnimis ardami žemę, darydami pla
čias vagas. Išraitė jas tarp kalnelių, nugriovė skardžius, 
išraustė miškus ir, grįžę į aukštumas, paleido susitvenkusi 
vandenį. Jie liejosi pro jų dideles gauruotas kojas ir ūžė 
sriautais į pakalnes.

— Skubėkite mūsų vagomis ir būkite Lietuvos upės! 
Apdovanojame jus garsiais vardais, versmių gausybe, 
pakrančių pušynais, sieliais, laivais ir nesibaigiančiomis 
dainomis.

Tada uždusę pavasariai susėdo kalnuose, atrėmė ko
jas į lygumas ir linksmai alsavo kvapiais vėjais. Bet štai 
vieno delne užsilikęs lašas vandens! Ir kur ji dėti?

Nulaužęs karklą, įbrėžė vagą ir supylė.
— Keliauk ir tu! — tarė pavasaris garbiniuotais 

plaukais. — Ir ką duosiu tau, kart viskas išdalinta? Būk 
greitas ir linksmink visus! ,

Naujasis upelis nedrąsiai nutekėjo tolyn, sprūdo pro. 
akmenėlius ir už vingio apsidairė. Aplinkui žolės, barzdoti 
žilvičiai. Paglostė vieno nukarusias šakas, suvilgė lapelius.

—Tu draugiškas.—mieguistai sušlamėjo karklas.-Tu. 
mane gaivini, tai mūsų būriai įsikurs tavo krantuose.

Upelis suklego ir apsidžiaugė: geriau sruventi, nei 
skendėti ežerų dugne ir nieko nematyti. Įsismaginęs su- 
verpetavo ir išvydo paukštę, tupinčią alksnio šakoje. Ji 
kraipė galv ąir čiauškėjo:

Jeigu tu ateisi,
Tai ateik kaip saulė.
Ir tokia skaisti,
Ir tokia karšta.

Volunge ai perlėksiu pasaulį, 
Spindulių tavųjų nušviesta.
Viską rasiu, viską ai pakelsiu 
Su tavim lyg ant pavasario sparnų.

Mažesnės tavęs — išmėtytos po grašį, 
Aš nepriimu — nedalinu.

Jei ateisi,
Tai kaip saulė tik ateik.
Ir tokia skaisti,
Ir tokia karšta.
Jei ne saulė tu, jei vario moneta, — 
Nesiartink. Man tokios nereik.

INDAI ŠITAIP MAŽINA 
ŠEIMAS

Indija labai kenčia eko
nominiai dėl gausių šeimų.

j Ji nesugeba jų išmaitinti, to- 
— Upeliuk, tu nesi gražus. Regėjau skaidresnių van-, dėl tenai nuolat milionai ba- 

denų, bet tavo čiurlenimas panašus į mano balsą. Aš suk- ' dauja.
siu čia lizdelius. ! Vvriausvbė veda

Su žmona apsivedėme Sutinku, kad Tamstos pa-
1951 metais. Po kelelių me- dėtis nėra pavydėtina. Dė
tų pradėjome nesugyventi, ja, įstatymų uždėtos parei- 
.Ji yra tinginė, nieko nedir- gos išlaikyti savo vaikus ir 
bo ir. to pinigo jai niekuo- jų motiną ”neišnyksta“, kai 
met neužteko. Kiek daviau, teisinas perskiria vaikų mo- 
tiek išleido ir daugiau pra- tiną ir jų tėvą. 
šė. Gimė du vaikai. Motina
ir juos prastai prižiūrėjo,
namuose buvo didžiausia - .jauni vaikai, kai Tamstos 

”gavo“ skyrybas, da-

Reikia neužmiršti, kad 
Tamstos vaikai, kurie buvo

netvarka ir nešvara. Kente-.ii- «. i. - i žmonajau kelerius metus, bet galų , - .. .,, . . !. ■ bar paaugo, ir jie yra reika-gale nutariau, kad nebega-į-1 , . ,,, f, 44.. s lmgi daugiau ’ dalykų“, ne namuose gyventi. T • y •gu anksčiau. Jų ir drabužiai 
brangesni, ir jiems reikia

bau man pasiūlė darbo ki- pinigų knyg°ms nusipirkti
! • ; „ . i- H’ kt. Be to, Tamsta ir patsi tame mieste, apie 40 mylių .. . . , , žymiai
Į nuo namu. Pasakiau žmo-;, ' . , ., . P .

• ii* . , , 1 brango ir beveik dvigubainai, kad manau ta darbą , . . . » Žkainuoja, negu prieš 6 me-‘ priimti, kad taip bus geriau. J r
■ Aš prižadėjau mokėti ban-j
i kui už "Mortgage“ ir siųsti; Teismas atsižvelgs į tą 

pinigų pragyvenimui. Ji( faktą, kad Tamsta vėl apsi- 
nė žodžio nepasa-, vedei ir turi kitą šeimą.

i Tamstos uždarbis, finansi- 
i nis pajėgumas, vaikų am- 

Man išvažiavus, ji prade-1 žius. Tamstos buvusios žmo-

liu

Fabrikas, kuriame aš dir-

I jai 
i Jsutiko. 
•! kius.

net universitete, bet už 
virtą vaiką jau reikės 
keti.

D. Nendrė, AIDAS TARP - 
DANGORAIŽIŲ, romanas,
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS. premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina 83.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Vincas Ramonas: MŪS
OTAS RYTAS. I66pusl., 

Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
’eivio administraci joie.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15. . 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas. 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas. UPĖ Į 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURE,jo man rašyti laiškus, skam-1 nos ”galėjimas arba negalė-

binti telefonu, vis prašyda- jimas“ dirbti ir visokie romanas I dalis. 325 psl., 11 
ma daugiau pinigų: tai to, Tamstos piniginiai įsiparei- dalis 802 psl.. kiekvienos da
tai kito jai reikia. Is karto gojimai bus svarstomi- ^es kaina $3-00. 

i aš jai pasiunčiau kiek ”ekst-( Tamsta gali būti tikras, kad Al« R"ta\. KELIAS I 
, ra“, bet galų gale man įgri- teismas prieis ^teisingą“ KAIRĖ, premijuotas romą- 

so, ir aš siųsdavau jai 40 kompromisą ir atsižvelgs į nas i® JAV senosios kartos 
dolerių per savaitę: niekada visas aplinkybes, o ne tik į lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
nepraleidau savaitės. Sa- Tamstos buvusios žmonos kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuviu emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. ka’ 
na $2.50

Vvtawt»« Volertas. UPĖ

Taigi, stengiamasi gimdv- vaitgaliais kartais atvažiuo- pageidavimus arba norus, 
i--------- ________ - • . davau namo, kartais ir ne. :mų skaičių mažinti, mušant 

per tėvų kišenę.
Manyčiau, kad Tamstai

Po kiek laiko gaunu laiš- būtų pravartu turėti savo
R. fn vedama nrnnavsm ' advokato, kad žmona advokatą, kuris geriau galės
Be to, vedama propagan- skyrybų gakau S€raj> .sdėstyti teismui Tunto,

ta nzuenus. Vvriausvbė veda propa- da ir kitais būdais. Pav. prie P> aso syrvou. caaau, geno, Tamstos r,, c
Tai buvo lakštingala. Ir ji pragydo taip saldžiai, taip barnia pritš gimimų skai- trafiko signalų žalios švie-į b?ba !s'atų ratams leng- P“ f- lamsto, - aaetb TEKA VINGIAIS romanu

• , , ........ _ 1 ° c , A rlv-zvlzof n oc noomion i TV - rr- .  • i - -r ' 0x9 nei kuino <0 rvflBeje, Tamsta privalai ži- osl,. karina $3.50.
nedaugi- das, prie geltonos — dvieju, j ne^ sutlRaP sKirtis. jos aa- notj, fcad teismas visuomet *į™l"»n«\KAL-

- J • vokatas taip sutvarkė doku- gajj pakeisti (modify) savo NU GIESMĖ, nremnuotas 
mentus, kad aš žmoną ir vai- rutarimą vaikų priežiūros romanas, 20 J psl.. kaina 

$2
Kazvs Plačenis, PULKIM

lu, pasikeitus sąlygoms ir į ANT KELIU..., romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo. 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurvis Gliaudą ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
«L. kaina $2.50.
Juozas Kralikauskas, TIT

NAGO UGNIS, premijuotas 
Omanas, 205 pusi., kaina 
*2.50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
caina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
JVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
>usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl., 
<aina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
CALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Alovzas Baronas: VIENI
JI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
pal., kaina $3.

svajingai, kad upelis net sustojo, įsikibo i meldus ir kiau-i čiaus didėjimą, skatina ste- sos yra vieno vaiko atvaiz-į viau- Advokato aš neėmiau,;
sėsi. i relizuotis. bet tas nedaug i- *- -- ------ ! nes sutlkau sklrt,s- Jos ad’

Nutilus paukštei, jis išsijudino ir kardžiai nupliuške-! ki šiol padėjo.
no tolyn, galvodamas: koks puikus pasaulis — gavau žil- i Viena iš Indijos valstijų_
vičius ir lakštingalą! « . I Mahąrashtrą. kurioje gyve-

Staiga niūrus šešėlis puolė į srovę, ir balsas griaudė:' na apie 46 mil. žmonių, ė-
— Kas tu. kaip vadiniesi, jei drįsti artintis į mane? j mesi savotiškų priemonių
Šlaite stovėjo didelis išsiskėtęs ąžuolas. į mažoms šeimoms palaikyti, i
— Nežinau... neturiu jokio vardo, — nedrąsiai atsi- Ir je skatinama stereliza-

liepė upelis. cija. ir ta "operacija“ per-
— Aš draugauju tik su tais, kurie galingi ir garsūs. na* alpkta 333,000 gy-

Eik iš mano akių! v Im“S
a- i t-i- i • j t_ t g c dar ir kitokių būdų.Ąžuolas susmkstė, pakele galvą j debesų platybes,

Gydymas ten veltui, bet,upelis gi pasitraukė nuo šlaito ir nuplaukė tolyn susimąs
tęs. Jis nesuprato, kodėl turi gauti vardą ir būti galingas, 
kad pasaulyje ir taip gražu.

Netoliese pasilenkė baltulis beržas, siūruodamas ša
kom. Upelis sustojo ir nedrąsiai guodės.

Mes visi turime vardus, — atsikvėpė beržas., štai 
mane žmonės praminė svyruonėliu. Kai sutiksi juos, pra
šyk. tegu duos ir tau vardą.

Nuliūdo upelis, nematė nei žaliaakių žmonių, šoki
nėjančių pakrantės žolėje, neregėjo nei mėlvnųjų druge
lių, pakibusių melduose. Skundėsi jo bangos: ką veiks pa
sauly. jei nesuras žmonių.

Sutemo. Naktis ištiesė žvaigždynų tinklus viršum 
žilvičių ir beržų, ir upeliui buvo dar graudžiau. Prisiminė 
tolimus ežerus, jų žvilgančius plotus, ir jam atrodė, kad 
būtų geriau su jų vandenais drauge tyvuliuoti metų metais 
ir nieko nematyti, nei dabar vienam, nereikalingam, neži
nomam skubėti pro kalnelius.

Jis verkė taip gailiai, kad pro ašaras neregėjo nei

o prie raudonos — trijų. Tai 
ženklas — sustokite didinę 
šeimas.

jei motina gimdo ketvirtąjį 
kūdiki, ji turi už gimdymą 
ligoninėje mokėti. Turi mo
kėti ir vėliau, jei tas ketvir
tas vaikas susirgtu. Jei mo
tina yra valdininkė, ji ne-į 
gauna 3 mėnesių apmokamų 
atostogų, kurias turi teipę 
gauti pirmųjų trijų vaikų 
gimdyvė.

Šeimoms, kurių mėnesinės 
pajamos nėra didesnės kaip 
$160, vaikai mokomi veltui

priežiūros
i kus esąs palikęs (dezerty- (custody) ir Tamstos buvu- 
ras). Teismas įvyko, ir man sjos šeimos išlaikymo reika- 
priteisė mokėti paskolą
bankui (mortgage) ir už aplinkybėms, 
žmonos ir vaikų išlaikymą 
40 dolerių, taip kaip aš ir 
anksčiau mokėjau. Į

Tai buvo prieš 6 metus. 
Dabar aš vėl gaunu laišką, 
kad to nebeužtenka; kad 
buvusi žmona ir vėl mane 
traukia i teismą. Ji norinti 
daugiau pinigų.

skubusi.

Mimfo universitete studentė 
Judi t h Amt Ford yra 
Amerikos gražuole.

£

GIMDYSIM, KĄ NORĖSIM

Neseniai pasibaigusiame 
genetikos kongrese buvo 
tvirtinama, kad po kelių de
šimčių metų tėvai galės pa
tys nuspręsti, ką gimdyti —

Aš antrą kartą vedžiau ir. sūnil ar dukterį, 
turiu vaiką. Man ir taip la-į Sakysim, tėvai apsispren- 
bai sunku pragyventi su dė turėti sūnų. Tada dakta- 
dviem šeimom“. Nejaugi ras išims gemalą ir ištirs, 

nėra galo? Ar gali šiame katros lyties jis yra. Jei vy- 
krašte žmogų smaugti tol, riškos. vėl jį įdės, ir tada tė-

..... ...... kol jis kris negyvas? Imti Vai bus tikri, kad turės sūnų.
Išrinkta adv°katą aš negaliu — pini- q jeį jjg pasirodys esąs mo- 

gų neturiu. Be to, ar jis ga- teriškos lyties, tai tėvai vėl 
lės mane išgelbėti iš nasrų turės mėginti... 
buvusios žmonos, kuriai pi-' 1

Tave pavadinsiu Vilnele, nes tu sušiurpusi, su-

nigų niekuomet neužteks? k > ■ Tyrumai su triušiais paro- 
Ar moterys yaldo ši kraštą J kad lai yVa galimas da-

— Aš Vilnelė! — iš karto lengviau atsikvėpė upelis 
žvaigždžių, nei patekančios saulės. O su ja pakrantėje ’ įr, suspindęs saulėje, nuplaukė, nuputojo. Dabar visom 
iškilo žmogus. Į pakrantėm skardeno savo verdą. Atėjo grakščios stirnos.

Jisai žiūrėjo į srovę ir negalėjo atsidžiaugti skaidru- rūstūs taurai, šernai, atkišę iltis, skroblai, jovarai ir pušys 
mu. purslų daugybe. Skandino rankas, pylė šaltą vandenį lingavo, bet jis neišsigando ir nesustojo. Atrodė, kad visą 

ant veido, ir upelis suprato, kad sutiko žmogų. Susijaudin- laiką taip verpetuos ir džiaugsis.
nęs ir dusdamas, plaudamas rankas ir į krantą šokdamas, —
upelis prašė duoti jam vardą. ' (Bus daugiau)

i .. t

yaldo ši kraštą
ar valdžia?

Prašau man pasakyti, ar 
tas reikalas kada nors gali 
pasibaigti, arba man reikės

j lykas.

55 SVARŲ GRYBAS
, .A. . x Italijoje Sandro Franzin

i kapus nueiti, mokant pas- - Millies de. Segusino rado 
kutinj centą moteriai, kūnai didžiausią iki šiol bet kur 
niekuomet to pinigo neuz- kuri, wirt jg g
teks? '

Massachusetts.
Vyras

svarų. Jo skersmuo (diamet-, 
ras) yra trys su viršum pė
dų.

..■ir - j it.J Į-'.tlrt't' .mobili o-, . j

• e -■
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Jis vėl priminė KARŲ SKAIČIUS DIDĖJA

Vietinės žinios Iš pabaltiečių Bostone lat
vių žurnalistas O. Akmen- 
tinš dažniausiai primena a-

i merikiečiams iu <oaudoie nęs Paskutlni’^ metų 
Pabaltijo likimą. štai rug- 

<--i i • | sėjo 14 d. Boston Hera’d
VISI J BALFO BANKETĄ! Traveler išspausdino jo laiš

ką — Ką rusai darė Latvi- 
Jame jis rašo:

Strateginių studijų insti
tutas Londone yra išgvilde
nęs
karų istoriją ir paskelbęs; 
kai kuriuos savo tyrimo da
vinius bei išvadas.

Pasirodo, nuo 1898 metų
įoie lamo us rašo- buV? 128 karai bei kon'

Banketas įvyks 1868 m. spalio 6 d. Naujasis BALFO ^,1 , , ? , .. * ... ! fliktai, iš kurių net 73 jau
reikalų vedėjas kun. P. Geisčiūnas 10 vaL ryto Sv. Petro j mig ^ien^mis aš pririmenu” nuo Ant™jo pasaulinio ka- 
liet parapijos bažnyčioje atlaikys iv. Mišias už mūsų tau- jjajp 111S„ karįUOmenė oku-' Pėdžios. Tas karų skai- 
tiečius kankinius ir pasakys pamokslą. Į pav0 mano tėvynę Latviją.1 ypač padidėjo per pas-

5 vat popiet Liet. Piliečių Dr-jos 3-cio aukšto saleje Latvija ir kitos Pabaltijo, naUaiauria karu ir šiain 
Įvyks BANKETAS. Pagrindinis kalbėtojas bus Balfo rei- valstybės tebėra pavergtos, - -
kalų vedėjas kun. P. Geisčiūnas. Meninę dalį atliks bale-' 1}e^ P° ^3 m. Antram pasau- 
rina Danutė Lukauskytė iš Montrealio. Šokiam bn,\am karuĮ. Pasibaigus.
Ero. Smito orkertr... I . Ąs ,ma«au ,™»donuo-

Į sius tankus Rygoje, Latvijos 
Mieli ir brangūs tautiečiai, jau 27 metai mūsų tėvų šeštinėje, kada jie ten Įėjo 

žemę trempia okupantas. Mūsų viengenčiai Lietuvoje, Si-, 1940 m. birželio 17 d. Rusų 
būre ir kituose pasaulio kraštuose gyvena skurdo ir vargo kariai buvo nešvarūs, apdul- 
dienas. Amerikos lietuvių įsteigtas BALFAS dar ir šiandie1 kėję ir piktais veidais. Kul- 
yra labai reikalingas ir dar negali nutraukti šalpos darbo kosvaidžiais buvo nušauti 
ir palikti brolius ir seseris skurde. Praeitais metais vien iš policininkai. Kita diena gir-
Sibiro BALFAS gavo 1303 laiškus, kuriuose lietuviai šau-l dėjome daug šūvių. Prasi- 
kėsi BALFĄ gelbėti juos iš vargo ir bado, nes jie neturį 
nieko, kas juos sušelptų ir jiems pagelbėtų.

FUELOIV

dėjo žurnalistų, valdininkų 
!. ir Latvijos laisvės kovu did- 

i vyrių suėmimai. Preziden- 
BALFO Bostono Skyriaus Valdyba skelbia vajų nuo’ tas Karlis Ulmanis buvo su- 

spalio 1 dienos iki gruodžio 1 dienos ir palio 6 d. ruošia' imtas, išvežtas i Rusiją ir 
metinį banketą, kad mes, gerai ir gražiai gyvenantieji, j ten dingo. Dar vėliau prasi- 
galėtume savo ištekliais pasidalinti su vargstančiais savo dėjo ”valvmai“. teroras ir' 
tautiečiais. ! masiniai ištrėmimai Į Sovie-

____ 1 tų Sąjungą.
Tad iki pasimatymo BALFO BANKETE! i ”Taip buvo mano tėvynė
Aukas siųsti arba Įteikti prašome skyr. iždininkui 
J. Valiukoniui, 99 P St.. So. Boston, ar vald. nariams:
A. Andriulioniui. 245 W. 5th St. So. Boston,
A. škudzinskui, 61 Alban St., Dorchester,
S. Leimonienei, 23 Thomas Park, So. Boston,
M. Žiaugrienei, 16 Bellaire Rd., West Roxbury.
V. Kazakaičiui, 45 M St.. So. Boston,
S. Augoniui. 56 Thomas Park, So. Boston,
P. Račkauskui. 89 Mt. Ida Rd., Dorchester •

BALFO Bostono Skyriaus Valdyba

karinių konfliktų yra kilę 
labiau atsilikusiuose kraš- ■ 
tuose. 95 iš 128 konfliktų y- į 
ra kilę Azijoje. Afrikoje ir 
Viduriniuose Paluose. Šios 
vietos ir ateity bus didesnių 
ar mažesnių konfliktų pe 
rykla.

Raporto autorius David Į 
Wood bando nusakyti ir tų, 
didėjančių karu bei konflik-. 
tų priežastis. Pagal ji, Tur-' 
kijos, Britanijos, Japonijos 
ir Prancūzijos imperijų su
griuvimas buvo lydimas vi
sos eilės tarpusavo karų tarp 
naujai susikūrusių valstybių, 
kurios, gaudamos nepri
klausomybę. buvo vienaip 
ar kitaip nuskriaustos, — 
nepatenkintos joms palikta

Paminėta Tautos diena

Tautininkų laikais pradė
ta švęsti rugsėjo 8 d. Tautos 
šventė Bostone šiemet Lie-

ie T ’.. . . r . - teritonja, ekonomine pacte-Latvnoje. Ar <rali taip vėl .. •’ J 1 tim. jastnntais santykiais
su naujais savo kaimynais,• būti kitame krašte?“
kurie taip pat siekė Įvairių 
teritorinių pataisų ar grobių.

Karų skaičių didina ir pa
lengvėjusios galimybės ir 
mažesnei valstybei bei su- 

Praeitą šeštadienį rašyto- kilėliams gauti ginklų. Tų

Literatūrinės kelionės 

sekasi

j jai Pulgis Andriušis, Anta 
; nas Gustaitis ir Stasys Sant
į varas dalyvovo literatūros! džiojo karo. Vykstant gink- 
■ vakare New Yorke. Ir ten, ’ laviruosi mokslinei pažan- 
! kaip ir Bostone, jie buvo' gai. daug didžiųjų valstybių 

Blakučių auksinė sukakti* • publikos labai šiltai sutikti.; turimų ginklu pasensta, ir
p __  07 n • ^ew Yorke taip pat išpla-j jie tada atiduodami labiau
Rugpiucio 27 d. Ona ir tinta daug knygų. atsilikusiems kraštams. Be

ginklų labai daug liko Įvai
riom tautom po Antrojo di-

Povilas Blakučiai, dabar gy- Kitas artimiausias jų lite- 
. venantieji So. Bostone, mi- ratūrOs vakaras bus ši šešta- 

tuvių Bendruomenės apylm- nėjo savo vedybinio gyve- dien| philadelphijoje. Su
kės paminėta rugsėjo la d. nimo 50 metų sukaktį. rašytojais drauge keliauja, luoja iš to pat šaltinio bet 
Tam minėjimui vadovavo ir Jų duktė Irena Manomai- ir vak organizatorius L. i kurias abi kariaujančias pu- 
paskaitą skarte apylinkes tiene sumose savo tėveliam Encikiopedijos leidėjas J. I sės. O ginklu turėjimas jau
pirmininkas inž.. J Vasys. gimimų taipe įski mingą va- Kapočius, o Nevv Yorke bu- kelia norą karu spręsti vie-
Meninę programą atliko so- kanenę J. Mažeikos vado- vo ir Rita Kapočiūtė, tvar-! na ar kitą klausimą, kurio
listas Benediktas Povilayi- vaujamo Milton Hill Res- kiusi k reikalus. I negali tautos išsispręsti pa
čius. sudainavęs dvi arijas taurant patalpose Miltone. Ncw Yorke rašytojai bu-i sitarimais.

to, juk ir biznieriai varo 
ginklų prekybą gero pelno 
sumetimais įr taip apgink-

iš Klovos operos "Pilėnai- Į sukaktuves buvo atvykę iš ¥o nuoširdžiai glohojami 
ir S. Šimkaus liaudies dai- Chicagos ir giminės E. Grė- Arūnu, Rasteniu ir Diržiu 
ną (akomponavo J. Gaide- žienė su sūnumi Jokūbu. j
lis), inž. Algis Lapšys pa- Povilas Blakutis gimė, 
skaitė savo eilėraščių patri- Šiauliuose 1888 m. liepos! 
orinėmis temomis ir laima mėnesį, taigi neseniai minė- 
Baltušytė, viena iš geriau- jo savo 80 metų sukaktį. Ne
rių komp. J. Gaidelio moki- priklausomoj Lietuvoj jis 
nių. paskambino pianinu buvo Panevėžio pašto virši- 
porą kūrinių. ninko padėjėjas. Ona Bla-

Pirmininkas, dėkodamas kutienė, prieš kelis mėnesius, g Kultūrinis subatvakaris ! bartinia Vietnamo karas, i 
1-' ____ • . - , • • » ’

Bostono
»»ARENGI»IV KALENDORIUS

Rugsėjo 21 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės S-gos namuo-

Didėjančio karų skaičiaus 
priežastis yra ir Jungtinių 
Tautų nepajėgumas kariau
jančias šalis sudrausti ar su
taikinti.

Dabar Į didesnio masto 
karus išvirsta ir vadinama
sis partizaninis judėjimas. 
Iš tokio partizaninio judėji
mo, kaip žinome, kilo ir da

programos atlikėjams, pa- minėjusi 75 m. amžiaus su-1 ~ . T ’
brėžė, kad inž. A. Lapšvs kaktį, gimė Vilniuje, ilgus' rašytojui Leo-
(taip pat ir L. Baltušytė) I metus dirbo buhaltere Ūki- nardu' Ž-tkeviciui is New 
gimęs už Lietuvos ribų, bet ninku smulkaus kredito ir
jis ne tik lietuviškai gerai Lietuvos bankuose. Jie susi
kalba. bet ir eilėraščius ku-, tuokė Maskvoje 1918 m.

Yorke.
a a »

Taip -Jūs galit gauti aukštos 
kokybes alyva ir sutaupyti

k A/ ^4 daugiau mes duodam:
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų)
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pirigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
P'-’ime duoti aukštos kokybės alyvą už
pigesnę kainą.

— Pradėkit taupyt šiandie—J 
Pašaukite 482-0200

RITE raEL co*■ ■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.
Boston, Mass. 02118

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOM AjuliJOS lietuvii 
KULTŪRINĖ RADIJO HR(X;RAMa'

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta
FM Bangomis 105.7 megacikiu
U WK0X, Framingham, Uaaa 

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

TeL JVniper 6-72M

Vėl atskrido Raduo programa
i Seniausia Lietuvių Radijc „Juodas Varnas Programa Naujoj Anglijoj 

Keleivio administracijoje iš stoties WLYN, 1360 Iri 
jau galite gauti pernai Lie- lociklų ir iš stoties FM 

101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

ria. Turėdami daugiau tokių 
gabių jaunuolių, kaip A. 
Lapšys ir L Baltušytė, gali
me būti tikri, kad lietuvybė 
šiame krašte neišnyks.

Gale žodį tarė iš Vokie
tijos į PLB seimą atvykęs 
kun. Alf. Bernatonis, kuris 
dėkojo už Vasario 16 gim
nazijai paramą ir, prisimi
nęs seimą, pabrėžė, kad vi
so pasaulio lietuviams yra 
du bendri siekimai: atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę ir 
išlaikyti lietuvybę.

Pradžioje buvo įneštos 
vėliavos, sugiedoti himnai, 
kun. J. Klimas sukalbėjo 
maldą.

Programai pasibaigus, mi
nėjimo dalyviai dar ilgai 
dalinosi įspūdžiais, vaišin- 
damies E. žižniauskienės 
su kitomis šeimininkėmis 
pagamintais gardumynais. 
Kas norėjo, galėjo ir pašok
ti.

Dalyvių buvo nedaug.

Jiems teko pakelti antrojo 
pasaulinio karo ir emigraci
jos sunkumus. Visa tai jie 
Įveikė ir laimingai sulaukė 
vedybinio gyvenimo auksi
nės sukakties. Dabar jie ga
li pasidžiaugti savo 3 vaikai
čiais — Augini, Rimu ir Po
vilu.

Sukaktuvinės ^puotos da
lyviai linkėjo jiems dar ilgų 
laimingų metų.

GRAŽI DOVANA VISOKIOM 

PROGOM

Lietavis, dii sveikatas nega
lėjęs emigruoti, likę gyventi Vo
kietijoje. Jis ttmoko gaminti 
gražias odinius fotografijoms 
albumas tautiniais motyvais.

Spalio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Balfo banketas.

s a

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda
mos Lietuvių radijo valan
dos parengimas.

• ♦ •

Lapkričio 2 d. Jordan 
Hall salėje Komiteto Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo 50 m. sukakčiai atžy
mėti koncertas.

• • »

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių

Tyrimai rodo, kad prieš 
Antrąjį pasaulinį karą Įvai
riu konfliktu buvo mažiau, 
bet jie buvo didesni, o da
bar jų yra mažesnių, bet 
daugiau.

Taigi, karų grėsmėje žmo
nija visada gyveno, skirtu
mas tik tas. kad dabar ji 
gyvena pasaulinio karo grės
mėje, kurio atominių ginklu 
aukos gali viršyti visų iki 
šiol buvusių karų aukas kar
tu sudėtas.

GREITA PAGALBA
Nennsimkik, Kanai pagalbą.

. Vaistai, kurie buvo ilgai Iau* 
•iaaii, nao reumatizmo, rankp, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo I 
iau yra.

Tuojau siusk 5Į skelbimą it 
<avo vardą su ant raku, ir mo 
atsiąsime vaistu išbandymui.

FOY4L pnenrn*
North SU. P.O. Bes 9112 

♦. \ew Ji

tuvių Rašytojų Dr-jos pre
mijuotą Antano Gustaičio 
humoristinių ir satyrinių ei-iną. Perduodama: Vėliausiu 
lėraščių knygą IR ATSKRI-1 pasaulinių žinių santrauka 
DO JUODAS VARNAS.

Tai antroji šios knygos 
laida. Pirmoji laida buvo iš
pirkta beveik per porą mė
nesių, — vienintelis toks at
sitikimas mūsų čionykštėje 
knygų rinkoje. Gal neilges
nio laiko reikės ir antrajai 
laidai išparduoti, tad pasku
bėkite.

Šią skaitytojų graibstomą 
Antano Gustaičio knygą iš
leido Algimanto Mackaus 
Vardo Knygų Leidimo Fon
das, 6349 So. Artesian Avė.,
Chicago, III. 60629.

Imkit ir skaRykit '2 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Ją gaHte įsigyti A. Andrio-! Dr-jos salėje.
lionį, —245 W. Fifth St. Sa. 
Boston, Mass. Tel. 266-56*3.

Tai gaiki dovana 
progom, ir too pačio paremsite 
į vargą patekasį taatiet|.

• « •

Lapkričio 16 d. Lituanisti-
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
nės mokyklos puota So. Bos-1 pių — už 50 centų, už $2.50 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III į (sulankstomas) ir už $3.50 
aukšto salėje. į (sieninis).

r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists geliu ir dovs 
nų krautuve. 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun» 
mas ir Keleivio

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliau* vainikas, J. Mi

kuckio eilėraščių rinkinys. 
359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl., kaina $1.00. 

Per giedrą į audrą, Myko- 
Joje smulkiai aprašyta Vaitkaus 1909-1918 m. 

tos vergų stovyklos, kuriose siminimų IV tomas^ 272 
bolševikinio teroro sistema, kaina kietais viršeliais 
kentėjo ir žuvo mūsų novelės, 156 psl., kaina kie- 
brofiai, seserys, giminės iri tais viršeliais $2.50. . 
draugai. Knygos kaina — Inicialai po tiltu, A- Tūlio

Knygos
jaunimui
Švenčių proga nepamirš- 

( kitę nupirkti vaikams šias 
knygas:

BIRUTĖS RYTAS, eilės, 
parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(£ias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms

' 15 centų).
MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuota pasaka, pata

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iiiustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
jINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina ...........................$1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖT>YNT KARVELIAI, Alo- 
[ yzo Barono, 69 psl. kai- 
I na ........................... $1.50.
TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 

buto, 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 

ca 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonuką* keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino *apna* ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka, V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ....................... $1.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio artmioi«rrheiioi

75 centai. $3.75,

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.



Poslapis aštunto KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 3K 1968 m. rugsėjo

s********************************************************************^  | S. B. Lietuvių Pil. Dr-jos ; Kultūrinių lubatvakariu 
sezono atidarymas

Ateinantį šeštadieni, rug
sėjo 21 d. 7:30 vai. vak. 
Tautinės S-gos namuose. 
484 E. 4th St., So. Bostone, 
pradedamas dešimtasis Kul
tūrinių Subatvakariu sezo
nas.

Programą atliks retas sve
čias — poetas satyrikas 
Leonardas Žitkevičius iš 
New Yorko, paskalydamas 
pluoštą satyrinių ir humo
ristinių eilėraščių.

Leonardas Žitkevičius jau 
Lietuvoje buvo iškilęs savo 
poetine kūryba, ypač skirta 
jaunimui, o tremtyje yra iš
leidęs kelias satyrinių ir hu
moristinių eilėraščių kny
gas. kuriose plakamos ne tik 
mūsų visuomenės ydos. bet 
liačiami ir politiniai klausi
mai aplamai. Jis yra bend
radarbiavęs ir mūsų pogrin
dinėje spaudoje nacių oku
pacijos metu.

Šio subatvakario pelnas 
skiriamas komp. .Juliaus 
Gaidelio kantatai ”Kovoto- 
jai“ pastatyti Bostone lap
kričio 2 d.

Maloniai kviečiami visi 
atsilankyti Į sezono atida
rymą ir naujai atremontuo-

Vietines žinios susirinkimas

Ragina užsiregistruoti
Kandidatas Į Mass. sei

melį Gintaras Karosas sako, 
kad 6-toj ir 7-toj rinkiminėj 
apylinkėje (£o. Bostonas ir 
dalis Dorchesterio) daug 
lietuvių nėra Įrašyti Į bal
suotojų sąrašus. Jis ragina 
visus lietuvius Įsiregistruoti 
ir eiti balsuoti. Į rinkikų są
rašus tegalima tiktai pačiam 
Įsirašyti. Kitas tai padaryti 
negali. •

Banketas Gintaro Karoso 

kandidatūrai paremti

Gintaro Karoso rinkiminė 
būstinė yra EIlis Building 
(Broadvvay ir F gatvių kam
pas), antrame aukšte, kam
bary 5.

Jo rinkiminiams vajui pa
remti spalio 20 d. 5 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių Dr
jos salėje rengiamas banke
tas, Į kuri žada atsilankyti 
ir gubernatorius Volpe su 
savo palydovais.

Sandaros susirinkimas

A.L.T. Sandaros 7-tos; 
kuopos mėnesinis susirinki-- 
mas turėjo būti rugsėjo 15 
d., bet dėl Tautos šventės jis 
nukeltas i rugsėjo 22 d. 2 
vai. popiet Sandaros salėje. 
124 F St.

Visi kuopos nariai su sa
vo bičiuliais kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo visi .būsite pavaišin
ti kavute ir pyragaičiais.

Kuopos valdyba

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks ketvirta
dieni, rugsėjo 19 d. 8 vai. 
vakare.

Linas Ausiejus išvyksta į 

kariuomenėn j

Linas Ausiejus ši penkta
dieni išvyksta karinės prie
volės atlikti. Tai judins jau-' 
nuolis. studijavęs, padėjęs1 
savo tėvelių biznyje ir net 
vaidines Bostono Dramos' 
sambūrio pastatymuose. ‘

į«įM| JĮ,ui fjr. :
Draugijos statomas eleva

torius jau. slankioja aukštyn, 
ir žemyn, ir po poros savai
čių darbas bus baigtas.

i
Atėję i susirinkimą, gale-' 

site pasidžiaugti padaryta 
pažanga ir tuo pačiu laiku 
galėsite atsiskaityti už jums 
pasiųstas elevatoriaus fondo 
laimėjimu knygeles.

I
Vienas iš elevatoriaus 

fondo stambiųjų rėmėjų Jo
nas Ovvirka (Įnešęs $500)1 
padarė iš vielų tinklo stati
nę. Į kuria bus supiltos ele
vatoriaus fondo laimėjiipų 
knygelių šaknelės, ir, ja pa
sukus, bus traukiamos lai
mėtojų pavardės. Traukimas 
Įvyks lapkričio 24 d.

I
Po susirinkimo draugijos 

valdyba pavaišins susirinki
mo dalyvius putotu alučiu ir 
kavute su užkandžiais.

tose patalpose, išklausius į- 
domią humoristinę progra- 
mą. prie kavos puodelio 
jaukiai praleisti vakarą.

Ta pačia proga Subatva
kariams rengti komisija no
ri priminti, kad subat vaka
riai bus rengiami kaip ir 
anksčiau kiekvieno mene- į 
šio trečiąjį šeštadienį.

t
Į

Adv. A. Young perėmė 

adv. Howardo bylas

Mirusio adv. William Ho
vardo (Kavaliausko), kurio 
ofisas buvo 545 E. Broad- 
way, So. Bostone, žmona 
pakvietė adv. A. Young 
(Jankauską) baigti savo 
vyro klientų bylas.

Suinteresuotieji adv. A. 
Youngui gali skambinti te
lefonu 268-8491 nuo 4 iki 6 1 
vai. vak.. o šeštadieniais nuo i 
9 vai. ryto iki 4 vai. popiet..

„Caribean Hide-A-Way Cruise“
1968 m. lapkričio 30 d. išplaukiame 8 dienom j saulėta* 
salas: Curacao — Antigua — Guadeloupe — St Lucia — 
Grenada — La Guaira (Caracai, Venezuela) —Curacao.

f>,»
i r- -J’

S.K.G.

KAINA TIK $279.00

Į šią žemą kainą yra įskaityta visas maistas, lėktuvas į 
Curacao ir atgal, kelionė liuksusiniu laivu S.S. REGINA.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

Registracija iki 1968 m. lapkričio 1 dienos

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas 268-8764

— ■ Z-r ? . .. ■" Zar .z .■ c:. '

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
~ ~mi 11 ■ ant shiii ■iiiiimi—' siariri' nnaimi m ninr..Mmaiuj&bU. joccaiu.iju«:a

Adv. J. Grigalius išvyksta
atostogų M Michelaonienė jau namie Į

Adv. J. Grigalius su žmo-! Margareta Michelsonienė, 
na Cicilija rugsėjo 22 d. iš- po operacijos išgulėjusi vie- 
vyksta i Havajus savo duk
ters ir žento aplankyti. Ke
lionėje žada pabūti porą sa
vaičių.

Dar vienos vestuvės
Jonas Overka iš Dorches-

... terio susituoks su Marijaną savaitę ligoninėje, su- .......
grįžo namo ir čia sveiksta. į Mickevičiene. Jų vestuvinė 
Linkime jai greičiau atgauti' puota bus spalio 6 d. Milton 
jėgas. i Hill restorane Miltone.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadtvay., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus*4 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

********************************** į So. Bostone. Citv Point ra jo-

A. J. NAMAKSV
’ Real Estate & Insurance

ne, išnuomojami du butai: 1-rių £ 
i kambarių ir vonios ir 2-jų kam- »

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159$ 

Tel. 332-2645

►
Suau- *

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupoįrus pinigus

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Ametia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
; RApoetingal taisome laikrodžio* 

žiedus. papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
586 Brsedway 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F I o r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono, — tik |65.-

VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE - PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikat u s.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO. 

LAIDA.
[staiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadsray, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

4 4 I
Ji

Namus iš lauko tr viduje. 4 j 
Lipdau popierius ir taisau 5

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Kasa.

Tek CO 5-5854

Dažau ir Taisau

barių. Gazo apšildymu 
gusiems. Teirautis telefonu - ► Naudoju tik geriausią
268-2814.

(38)

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — tikit į Hstuviiką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. SL, Beg. Pharm.

882 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-4028

Nuo 9 nU. ryto iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir seka.

Tai veltui
zz*

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, galt jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
; - ' ,"f;' :;.S .

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktu taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išyalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal nogėsite justi’ btirnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester. Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 61204

- pe

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramoa- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkes N. J. ALEKNA
428 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamm Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Laa 
visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Vienkie geležies daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius Į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.• i >

Taipogi tarpininkaujame
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti-: 
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski i

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali įstai
ga Worcestery, lrari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wurcm 
terio į Lietuvą ir kitas Rusa- 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 

į Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai

Čia galima gauti įvairiau
sią importuotų ir vietinei 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
13 BOSTONO J LIETUVĄ
ir Intui Rusijos okupuotus 

kratais
Pristatymas greitas ir 

garantuota s
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iln 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

331 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 288-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!
a xxxxxxxxxxxxxx«ev.  xxxxxxxxszxxxxxrxxwexx*'xxxxxxxxxax to


